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الرحيمالرحمناللهبسم

تقليم

الهيئةأمانة

للعالمينرحمةالمبعوثعلىوالسلاموالصلاةالمالمينربللهالحمد

..وبعد.الميامينالفروصحابتهوآلهمحمدنبينا

والشرائع،الإسلاميةالشريعةمقاصدمنالمضرةودفعالمنفعةجلبفإن

يريدهاالتيوالثوابتالأصولعلىلتحافظجملتهافيجاءتانماالالهية

وهيالعلماءذكرهاالتيالخمسالكلياتعلىالمحافظةوهيالخلقمنالله

وتحريمالأصولهذهفحفظ.والمال،والنسل،والعقل،والنفس،الدينحفظ

فيالمراتباعظمومن،الهامةالضرورياتمنيفسدهاعماوالزجرتفويتها

بحيثعليها،المحافظةعلىمبنيةوالدنياالدينمصالحلأنذلك.المصالح

حمثمنللاخرةولا،المكلفالإنسانحيثمنمعنىللدنمِايبقلمفقدتلو

فقدولو،المرتجىالجزاءبالتالييترتبلمالدينعدمفلوبها،وعدما

عدمولوالتدبير،لارتفعفسداوالعقلضاعولو،يتدين.منلعدمالإنسان

جاءالإسلامفإنولذا.عيشلِبقلمالمالعدمولو،عادةالبقاءلتعذرالنسل

ويحفظها،يصونهاماالأحكاممنوشرعالكليةالمقاصدهذهعلىللمحافظة

أمرالشارعتجدولذا.بهاالمساسيريدمنويردعيزجرماالعقوباتومن

عملهمافيلأنةبدعتهالىالداعيالمبتدعوعقوبةالمضلالكافربقتل

،النفوسحفظبهاذالقصاصبإيجابوقضى.الخلقعلىللدينتفويتأ

التكليف،مناطهيالتيالعقولتحفظبهاذالشاربعلىالحدوأوجب

علىالمقوبةوأوجب،والأنسابالنسلحفظأجلمنالزناحدوأوجب

وهموقوامهمالخلقمعاشهيالتيللاموالحفظاَوالفصابالسراق

(.Yاليها)مضطرون

.الحياةوضروراتوالإسلام،الشاطبيللإماموالموافقات1/286الفزاليللإمامالمستصضذلكفيانظر(1)

.قادريعبدالله



واحدآنفيجميعهاالخمسالكلياتهذهعلىتؤثرجريمةهناكوليس

طورهعنخرجسكراذاالمرءفإقمسكر،أومخدرمنبهيلحقوماكالخمر

ويقضي،والنسلالحرثويهلك،الموبقاتثممنفيرتكب،لعقلهفاقداًوسمته

الكتابلهذاتقديمناكانولذا،الخمسالضروراتعلىسكرهحالفي

الخمورتحدثهاالتيالمفاسدبيانعلىيتركزبدواء"وليستداء"الخمر

التيوالأضرارالأمراضوبيانالبشريةالنفسفيوالمسكراتوالمخدرات

فيالسرنعلموبهذا.ونفسهوروحهوجسدهعقلهفيكلهالإنسانكيانتهدد

بتحريمالشارعيكتفولم")1(،الخبائث،)أمبأنهاللخمر!النبيتسمية

في!شحِالنبيلعنفقدوترويجهاوصناعتهابهاالاتجارحرمبلشريها

إليه،والمحمولةوحاملها،وشاربها،ومعتصرها،"عاصرها،:عشرةالخمر

")2(.لهوالمشتراة،لهاوالمشتري،ثمنهاوآكل،وبائعها،وساقيها

أمالخمرجمعتهماوالاَثامالشرورمنجمعتجريمةنجدلمأنناوكما

أنجعولاأنفععَليهايقضيعلاجاًنجدلمبأننانقرركذلكفإننا"الخبائث

الحق.بالدينالحقالإيمانمن

ظهرعلمها،والمنادمةالخمربشربمولعينجاهلشِهمفيالعربكانلقد

فوصفوهاشعرهموفياسمم،مائةمننحواًلهافجعلوالغتهمفيذلك

يدفنأنبعضهمأوصىحتىذلكفيوبالفواوأنواعهاومجالسهاوأقداحها

كقوله:جوارهاالى

عروقهاموتيبعدعظاميتروِّيكرمةجثبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهالاأنمتمااذاأخاففإننيبالفلاةتدفننيولا

8/5.31سننهفيالنسائيأخرجه1()

3381.حديث/2/2211ماجهوابن،5921حديث3/958جاممةفيالترمذيأخرجه)2(



الإيمانقلوبهمفنيغرسحكيمتريويبمنهجأخذهمالإسلامجاءفلما

بهمطذاومنعهاالخمرتحريمفيمعهموتدرجوعلا،جلبخالقهموربطهم

!انتاجاًوتجارةشرياًعنهاويمتتعونالخمرةعنيكفونالإيمانرسوخبعد

عنها.والانتهاءبالابتعادوأمرهمعليهماللهحرمهاحينوتداولاً

لهاليسوغيرهاوالمخدراتالخمورأضرارمنتعانيوالبشرلةواليوم

واتباعالإساومواعتتاقبهوالإيمانخالقهاإلىبالرجوعالاتعانيهممامخرج

نا:تقديرناوفي"للعالمين"رحمةالمبعوثهوإذ-!ووِ،اللهرسولالأنامخير

والبراهينوالأدلةبالحجةللعالمينوتوضيحهالإسلامبيانهوفعلهيجبشيءاول

.(9:الاِمراءأ!أَتْوَمُهِيَلِفَتِييَهْدِيالْقُرْآنَاهَأَإِن)هادهادفهادىعلميبأسلوب

العلميالنهجهذاتتبنىوهيوالسنةالقرآنفيالعلميالإعجازوهيئة

بنشبيبالدكتوربهقامالذيالبحثهذاالكرامللقراءتقدمأنيسرها

كماوأنهاوأخطارهاالخمرةأضراروالبرهانبالدليلمبيناًالحاضريعلي

وتوهمالظانونظنانبعدداء")1(ولكنهادواءليست":فالمصطفىقال

فيالحديثالعلمفيأتيدواءبهاوأنشفاءفيهاأنالقرونعبرالمتوهمون

.!المصدوقالصادقبهأخبرماصدقليؤكدالكبيروالتقدمالتقنيةعصر

الآفَاقِفِيآيَاتِنَاسَنُرِيهِمْ):القائلاللهوصدق.وجليواضحاعجازهذاوفي

نأالايسعنالاالتقديمهذاوفي53،:أفصلت!الْحَقُّأَفُلَهُمْيَتَينحَتًىأَنفُسِهِمْوَفِي

مضمارفيوالتحقيقالبحثمنللمزيدالمؤلفيوفقأقتعالىاللهندعو

السبيل.سواءالىوالهاديالموفقوالله،والإيمانالعلم

.6باب،الأشرلةكتابالدارميسنن1()





الرحيمالرحمناللهبسم

تقديم

البارعليمعمد.د4بقلم

.والاهومنوآله،بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهللهالحمد

وَالمَيْسِرُالْخَمْرُإِنَمَاآمَنُواائَذِينَأَئهَا؟):وتعالىسبحانهاللهقالفقد.-وبعد

الشَّيْطَانُيُرِيدُإئمَا!تُفْلِحُونَلَعَلكُمْفَاجْتَنِئوةالثئَيْطَانِعَمَلِمَنْرِجْسنوَالأَزْلامُوَالأَنصَابُ

فَهَلْالفَلاةِوَعَنِاللَّهِذِكْرِعَنوَيَصُدَّكُمْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِفِيوَالْبَنْغاءَالْعَدَاوَةَيكُمُيُوتِعَان

حينعليهماللهرضوانالصحابةلبثفما،.المائدةأ!!نُّتَهُونَأَنتُم

قدكانالإسلاملأنوذلك..ربناانتهينا..ربناانتهينا:قالواأنسمعوها

الجاهلية،وظلامالشركدياجيرمنوأخرجهاوهذبهاالنفوسراض

نأفما.وتوجيهاتهاوهديهاالمحمديةالرسالةأنوارلتلقيمستعدةفأصبحت

والتسليم.بالقبولعليهماللهرضوانالصحابةيتلقاهحتىالسماءمنالأمرينزل

وغ!يّرالعقيدةأركانثبتولكنه-الخمرليمنعأولأالإسلاميأتلملهذا

المجتمعدعائموأرسىالجاهليالمجتمععليهيقومالذيالهشالبناء

مشزعول!..سواهبحقمعبودولااللهإلاإلهلاأنشهادةبتثبيتالإسلامي

وانقادت،أنفسهممنأنفسهمحظخرجفلما،غيرهالناسحياةفيحاكمولا

وارتضتهاللهلحكمالقلقةالأرواحتلكواستسلمت،الجامحةالنفو!تلك

والميسرالخمرتمنعتباعاًالتشريعاتنزلتعندئذوالكبير،الصغيرفي

لهاذهلتالتيالفوريةالاستجابةفوجدت،الفواحشمنوغيرهاوالربا

البشرية.

:)1(البخاريعنهاأخرجهعليها*كمااللهرضواقعائشةالسيدةقالت

.3!94حديث6،باب،القرآنفضائلكتاب،البخاريصحيح(1)

?N



ذكرالجنةفيهاالمفصلمنسورةالقرأن()أيمنهنزلماأولنزل"إنما

شيءأولنزلولو،الحرامالحلالنزلالإسلامإلىالناسثابإذاحتىوالنار

إلىتشيرآيةأولنزلتلقدالخمرأبدا،ندعلالقالواالخمرتشريوالا

والأَعْنَابِالنَّخِيلِثَمَرَاتِ)وَمِن.النحلسورةفيتعالىقالبعيد،منالخمر

السكر..مقابلالحسنالرزقفجعل67،،:النحلأحَسَنًا!وَرِزْقًاسَكَرًامِنْهُتَتَخِذونَ

فيوتعالىسبحانهاللهفأنزلالخمرعنوشمأليتحزجالصحابةبعضوبدأ

اكبَرُوَإثمُهُمَالِلئاسِوَمَنَافِعُ/جمكَبِيرٌفِيهِفاِ+إِتمٌقُلْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِعَنِيَسْأَلُونَكَم!البقرةسورة

.،921:البقرةأ!نَّفْعِهِمَامِن

اللهقولنزلعندماالحرجمنٌبشيءبهايتجرونممنقوموأحس

مَاتَعْلَمُواحَتَىسُكَارَىوَانتُمْالصَّلاةَتَقْربوالاآنُواالَذِينَأَيُّهَايَا)النساءسورة:تعالى

يناديوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولمناديفكاق43،،:النساءأ!تَقُولُونَ

.سكرانالصلاةيقرينلاأن

عمادوهي،مراتخمس:!والليلةاليومعلىموزعةالصلاةانوبما

ألخمر.موإجابةفيمرةلأولالصلاةأصبحتفلقد،الدين

الصلواتيحضرأنيستطيعحتبيعنهايتوقفأنيشريهالمنبدلاوكان

اللهرسولونبّه..شريهاعنكثيرَوبئأناسبالفعلوتوقف.غيربملواعوهو

نزلتحتىيحرمها)1(،أنيوشكاللهلأنتجارتهيفيرأنبهايتجرّمن!!رِو

وَالمَيْسِرُالْخَمْرُإِئمَاآمَنُواا"لَذِينَأَئهَايَا)تعالىقولهوهيالمائدةسورةفيالتيالآية

ال!ثيطَانُيُرِيدُإنَمَا!تُفْلِحُونَلَعَلكُمْفَاجْتبوهُالشَّيْطَانِعَمَلِمنْرِجْسٌوَالأَزْلامُوَالأَنمَابُ

بالخمريعرْضالله")قيرفعهعنهاللهرضيالخدريسميدأبيعن3/5012صحيحهفيمسلمأخرج1()

يسيراالالبممافما:الراويقال-بهولينتفعفليبمهشيءمنهاعندهكانفمنامرأ،فيهاسينزلاللهولعل

فلاشيءمنهاوعنده(التحريم)آيةالآيةهذهأدركتهفمنالخمرحرمالله")ن!اللهرسولقالحتى

فسفكوها.المدينةطرلقفيمنهاعندهمكانبماالناصفاستقبليبع"ولايشرب

v?



فَهَلْالصَّلاةِوَعَنِالفَهِذِكْرِعَنوَيَصُدَّكُمْوَالْمشِرِالْخَمْرِفِيوَالْبَفْغَاءَالْعَدَاوَةَبَيْنَكُمُيُوقِعَأَن

..ربناانتهينا..ربناجميعاًانتهيناالصحابةقالوعندها،المائدةأ!ئنتهُونَأَنتُم

يكنولمالخمر"حرّمت-:كالمجي!اللهرسولخادمعنه،اللهرضي-أنسوقال

العطكل

قال:الخمر".منأشدشيءعليهمحرمومامنها،أعجبعيشيومئذللعرب

منومئاحبهكسرمنفمنّافيها،مافصببناالطريقإلىالحباب"فأخرجنا

مطرتكلماحيناًذلكبعدالمدينةاْزقةغودرتولقدوالطينبالماءغسله

وريحها".الخمرلونفمهااستبان

أبيعلىالكأسأديرأنابينما":قالمالكبنأنسعنجرير:ابنأخرج

جبلبنومعاذدجانهوأبيالجراحبنعبيدةوأبيأنس(أم)زوجطلحة

منأدياًفسمعتوتمروبسرخليطمنرؤوسهممالتحتىبيضاءبنوسهيل

حتىخارجمناخرجولاعلينادخلفما:قال.حُرّمتقدالخمرإنالاينادي

منوأصبنا..بعضناواغتسلبعضناوتوضأالقلالوكسرناالشرابأهرقنا

!لمج!اللهرسولفإذاالمسجدإلىخرجناثمأنس(أمإوهيسليمأمطيب

الشيطانعملمنرجسوالأزلاموالأنصابوالميسرالحمرإِنماآمنواالذينأيها)يا:يقرأ

.!منتهونأنتمفهل:تعالىقولهإِلى..فاجتنبوه

علىقعودنحن"بينما:قالأبيهعنبريدةأبيعنجريرابنواْخرج

ونحنلناباطيةوعندناأربعةأوثلاثةونحن،رملةعلىونحنلناشراب

نزلاذعليهفأسلم!اللهرسولآتيحتىقمتإذحّلا،الخمرنشرب

عَمَلِفِنْرِجْنوَالأَزْلامُوَا،نصَابُوَالمَيْسِرُالْخَمْرُإِنَّمَاآنُواا"لَذِينَأَيُّهَايَا)الخمر:تحريم

انتم،فهل:قولهإلىعليهمفقراتهاأصحابيالىفجئت.الآية!الثئَيْطَانِ

فيبعضوبقيبعضاًشربقديدهفيشريتهالقوموبعضقال:"منتهون

فيماصبواثم،الحجاميفعلكماالعلياشفتهتحتبالإناءفقالالإناء،

ربنا"0)1(.انتهينا..ربناانتهينا:فقالواباطيتهم

.573/جرلراابنانظر1()
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شريهاعنيشريهامنوتوقفالمدينةأزقةفيالخمردنانشالتوهكذا

فيمبرةلأولبذلكوَتمَّ.الدمالحجُّاميمجُّكمامخهافمهفيكانتلوحتى

حريهاتعلنكاملةمدينةفهاهيالخمر.مشكلةعلىالقضاءالبشريةتاريخ

البرلطانيالمؤرغيقولكماوتستطميع،وتعالىسبحانهاللهبأمرالخمر،على

Civilizationon)(الحضارة)محاكمةكتابهفيتوشبي""أرنولدالمشهور Trial)

..العميقالدينيالاعتقادطريقعنالكحولربقةمنالإنسانتحرر"إن

فيتحققهأنللبشريةيمكنلمماتحققأنبواسطتهااستطاعتوالتي

تحققهأنتستطعلممايحققأنالإسلاماستطاعلقد..الطوللتاريخها

أنيستطيعالإسلاماننقول:وهاهنا..النفسخارجمنبالقوةالمفروضةالقوانين

".العالمانحاءفيشباكهابثتالتيالفرييةالمدنيةتأثيراتمنالإنسانيةينقذ

أضرارعنتعرففتئةأمةنجدعندمامأخذكلالعجبليأخذناطننا

هذاومعالعصور،منعصرأيفيغيرهمأوالعربيعرفهيكنلمماالخمر

الخمر.شربعننمسهاتفطمأنالأمةهذهتستطعلم

الذيالمشهورقانونهابإصدارالأمريكيةالمتحدةالولاياتقامتلقد

ام919يناير16فيواستهلاكاًوبيعاًوتسويقاًصناعهباتاًمنعاًالخمريمنع

ينفذأنعلىالخمرمنعقرارتقبريباًبالاجماعالأمريكيالكونجرسأقرّحيث

.ام?Y.ينايربدايةمنالقرار

الخمربأخطارالأمريكيةالجماهيرتوعيةفيجبارةجهودبذلتوقد

تسعةمنأكثرذلكسبيلفيوسموّدتوالأخلاقيةوالاجتماعيةالصحية

للتوعيةدولاراًمليون65منأكثرام029عامفيوأنفقصفحةملايين

دولار(.مليوقألفمنأكثراليوم)قيمتهاالخمربأضرار

فيجهدهاقصارىالدولةبذلتأنبعدام339عامإلىالمنعواستمر

الخمورشربفيانغماسأازدادالأمريكيالمجتمعولكنالخمر،محاربة
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الخمرلترولج"كابوني"آلعصاباتصرشهيرةاجراميةعصاباتوتكوئمَا

يصدرأنام339ابريلفيالكونجرساضطرحتىصموءأالأمروازداددبيعها

الحظررفعنفسهالعاممنديصممبروفي"والسيدرالبيرةبالاحةقانونا

وبيعهاالخموربشربالمتعلقةالقوانينتتظمأنولايةلكلوأوكلبالكلية

وتصنيمها.

منعفيالعشرينالقرنفيالأرضفيدولةأرقىفشلتوهكذا

أساسعلىبنيقدالخمرإباحةقراراْنالجليالواضحومنالخمر...

فيميلسى()صموليقولكما،المنعبسياسةحاققدالفشلإنوهوواقمي

learning)"الكحولعنشيئاً"لنتعلمكتابه about alcohol).

العشرلنالقرنفيأخرىمرةالمعجزةيكررأنالإسلاماستطاعوقد

عنالأمريكيةالأمةتفطمأنوسيلةبكلفشلتالتيذاتهاالمتحدةالولاياتوفي

الخمر.شرب

أكثرالأمريكيتينالقارتينإلىجلب.قدالأبيضالرجلفإننعرفوكما

سكانأبادأنبعدالزمانمنونصفقرنينخلالأفريقيمليونممائةمن

مليونمائةيبلغونكانواوالذينالحمرالهنوديسمونممنالأمريكتين

القارتين.فيشخص

منالملايينهؤلاءبتعذيبالقلبالأسودالجلدالأبيضالرجلوقام

المعارفدائرةتقولكمامنهمماتوقدومناجمه،مزارعهفيليعملواالسود

قرنينخلالمليونسبعينمنأكثرام(:829لعام15)الطبعةالبريطانية

وأثماءالمتعددةالثوراتوفيالأبيضالرجلسياطتحتالزمانمنونصف

أتتاءالوبائيةللأمراضفرشمةمنهمالكثيرينوسقوط،هروبهممحاولات

ونقلهم.عليهمالاستيلاء
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اليهادخلالتيالفرييةأفريقيامنالمساكينالسودهؤلاءمنكثيروكان

.قرونببضعةالأبيضالرجلدخولقبلالإسلام

الكثيرتحولأنالسودلاقاهاالتيالإجراميةالبشعةالمعاملةنتيجةوكان

.المخدراتطدمانالخمروشربالإجرامإلىمنهم

Ja)+؟بالوين()جيمسالمرموقالألبمودالأمريكيالكاتبويقول "Baldw)

TheFire)"القادمةالمرةفي"الجحيمكتابهفيئ NextTime)يخاطبوهو

الحقيقيدينكمالى"عودو!:وأمثالهابنيويوركهارلمحيفيالسودرفاقه

المستعبدفكنكمانزعوا(..المسلمينمنكانواأجدادهملأقالإسلام)يقصد

ولا..لكمصنعهاالتيالخمرتشريوالا..أصولكمالىوارجعواالشيطان

الزنامننساءكماحموا..صفوفكمبيننشرهاالتيالمخدراتتستخدموا

القذر".الخنزيرذلكواجتتبواالبهمميةشهواتهومن

بأيديهموالكؤوسيترنحونالأزقةفيالماضيرفقةأذكرأزاللاإنني

والهيرهـلن.المورفينإبرفيهميغرزعمنيبحثونوهممآقيهمفيوالدموع

فييكنلماذا:يومذاتأخيليقالهماوأذكرذلكأذكراننينعم

شوارعفيالدماءلسالتالكنائسومنالمدمنينمنالضخمالعددهذاهارلم

البائس.الحيهذا

نأقبلمنلهملِتحلمالذينالناسأولئكسمع-وفجأة-والآن

بنفوسوأقبلواعليهوتعرفوابهسمعوا..العظيمالدينهذاعلىيتعرفوا

..ومذهلأكامازتفيرأتغيروانعم..فتغيرواحياضةمنليشريواظامئة

موظفيأجيالتفعلهأنتستعطعلممايفعلانالإسلاماستطاعلقد

أحوالبإصلاحكلفتالتيواللجانالقراراتومئاتالاجتماعيالضمان

هؤلاءيحولأنجداًقصيروقتفيالإسلاماستطاعلقدنعم..السود



الأطباءعلاجهمفيفشلممنوالمخدراتالخمورمدمني-البائسين

عنفجأةوتوقفواوالنقاءالطهارةالى-الاجتماعيونوالمصلحونالنفسيون

.والإدمانالخمورشربوعنالإجرام

والتقاءالطهارةالىهارلمحيومدمنواالسجوننزلاءتحولوهكذا

..فتحولواأفواجاًاللهدينفيودخلواالإيماننورقلوبهمفياللهوقذف

الملتفةالظلالالوارفةالإيمانواحةالىوالعارالدمارمنفجأةتحولوا

الذينالرجالبأولئكأحاطالذيالكثيفالظلامذلكوانزاح..الأغصان

احترفناللائيالنسوةوتلك..والإدمانوالإجرامالرذيلةمستتقعفيوقعوا

يبقولم..والأفيونالخمورادمانالرجالومشاركةبالفجوروتكسّبنالبغاء

أعمالهمويهديوجوههميكسوالألقالنورالااللهدينفيدخولهمبعد

أطهار.ونساءأبراررجالالىويحّولهم

قبلمنفشلتالتيذاتهاالمتحدةالولاياتفيالمعجزةتكررتوهكذا

إلىالمدمنينوأكابرالمجرمينأعتىؤتحول..والمخدراتالخمورمحاربةفي

والعهر.بالبغاءوالتكسبوالجريمةالخمورفتركواالإسلامنور

يسقىأنشاربهاوتوعدالخبائثأمالخمرفاللهرسولسمىوقد

كعابدبأنهمدمنهاووصفالنار)1(أهلعصارةهيوالتيالخبالطينة

حيث-لمجبصفاتهااللهرسولوصفهاوقد.هواهواتبععقلهعطَلالوثن)2(

و"كل")4(حرامفقليلهكثيرهأسكرو"ما")3(حرامخمروكلخمرمسكرهـكل:قال

)3/1587(.ومسلم/8317النسائياخرجهالحديث1()

عنه.اللهرضيهرلرةأبيعن0112()3/ماجهابنأخرجهوثن"كعابدالخمر"مدمن)2(

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن،وغيرهمداودوابوومسلمأحمداخرجه)3(

عنه.اللهرضيعبداللهبنجابرعنوالترمذفيداودابواخرجه)4(
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خامرما!مالخمر1()حرا!همنهالكففملءالفز!منهأسكروطا،حراممسكر

")2(.العقل

وكل..وجههابهلَغطي!ذيالمرأةوخمارالإناءوغطّاه،خمرمنوالخمر

عن!اللهرسولنهىوقد..خمراًتسمىعليهوتغطيالعقلتسترمادة

ومفتر)3.مسكركل

الخمس،الضروراتعلىالحفاظعلىحرصيماةالإسلامحرصوقد

هذهعلىاعتداءالخمروفي،والمالوالنسلوالعقلىوالنفسالدينوهي

يزنيحينالزانييزني"لاو!:قال.دينهيفقدالخمرفشارب.كلهاالخمس

حينالخمريشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقو3،مؤمنوهو

(،وتن،)ْكعابدتعالىاللهلقيماتإنالخمر!ومدمن،)4(.مؤمنوهويشربها

وثن")6(.الخمركعابدو"مدمن

أيضاحأيمالناأوضحهفقد،والمالوالنسلوالعقلالنفسفقدانوأما

القيمكتابهفيالحاضريعليبنشبيبالدكتورالطبيبالصديقالأخ

حيث!شَمحِ،اللهرسوللأحاديثمطابقعنوانوهوبدواء"وليستداءالخمر"

بتحريمهاالقرآننزلفلماوغذاءدواءالخمرفيأنيعتقدونالناسكان

طارقسألفقدالدواء.فياستخدامهايجوزأنهالصحابةبعضظن

لمج!:فقالللدواء.أصفهاإنمافقالْ:،فنهاهالخمرعنلمجم!النبيالجعفي

داء")7(.ولكنهبدواءليس"إنه

3(

3(

0(

6(

.والترمذيداودوابوحبانوابناحمدأخرجه(

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرعنالسشوأصحابالشيخاناخرجه(

ص!.اللهرسولزوجعنهااللهرضيسلمةأمعنواحمدداودأبوأخرجه(

والنسائي.داودوأبوالشيخاقأخرجه(

عنهما.اللهرضيعباسابنعنأحمدأخرجه(

عنه.اللهرضيهرلرةأبيعنماجهابنأخرجه(

.والترمذيداودوابومسلمأخرجه(
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بأرضناانااللهيارسول:قلت:قالالحضرميسويدبنطارقوعن

نستشفيإناقلمث:فراجعته"لا".:قالمنها،فنشربنعتصرهاأعنابا

داء")1(.ولكنهبشفاءليسذلكإن":قال؟للمريض

الدواءعن!شَ!اللهرسول"نهى:قالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

")2(.الخبيث

أنزلالله))ان!شَمبو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضىالدرداءأبيوعن

مسعودابنوعن")3(.بحرامتتداوواولافتداووادواء،داءلكلوجعلوالدواءالداء

)4(."عليكمحرثمفيماشفاءكميجعللماللهإن11قال:يرفعهعنهاللهرضي

انّا)اللهيارسول:فقالاليمنمنبلادءوقدفيالحميريديلموجاء

نتقوىالقمحهذامنشراباً،نتخذطناشديداً،عملاًفيهانمالجباردةبأرض

نعم.:قاليصكر"؟"هل!:اللهقالْرسولبلادنا؟وبرداعمالناعلىبه

")5(."فاجتتبوه:قال

نجدإنناحتىطبيةمنافعالخمرفيأبئيزعمونوالأطباءالناسوكان

"إق:الأغذيةمنافعكتابهفييقول-الرازيبكرأبو-المشهورالطبيبأن

وسرعة،المعدةفيللطمامالهضمعلىويعين،البدنيسخنالمسكرالشراب

وسائرالعروقإلىثمّةمنوتتفيذههناكهضمهؤجودةالكبد،إلىتتفيذه

أغذيةعلىشربمتىالبدنويخصمّببالماء،مزجاذاالعطض!هـسمكن.البدن

،البدنمنخروجهاوسمهّلجميعاً،الفضولولدفعاللونولحسنالاغتذاء،كثيرة

فيه.ايضاًماجهوابنالطبفيداودأبوأخرجه1()

.داودأبوأخرجه)2(

داود.أبوأخرجه)3(

.البخاريأخرجه)4(

.داودأبوأخرجه()5
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)).الصحةحفظعلىعظيمعونهوولذلك

أبانثمقريبعهدإلىالطبيةالخمرمنافعحولالأوهامواستمرت

،البدنيهدممثلهاشيءلاوأن،الزعافالسمهيالخمروأنزيفها،الطب

.الجنونويسبب،العقلويحطم

واستعرضهاالأضرارهذهالقيمبحثهفيشبيبالدكتورأوضحوقد

تأثيراتأخطرحيثالعصبيبالجهازابتداء،البدنأجهزةمختلفعلى

منتسببهوماالطرفيةوالأعصابالشوكيوالنخاغالدماغعلىالخمر

بالفممبتدئأالهضميالجهازإلىذلكبعدانتقلثم..وجنونوشللأمراض

الأمراضعنذلكبعدوتحدث..والبنكرياسبالكبدمرورأبالقولونومنتهيأ

الخمرعنالحديثفيوأطنب..الخمربسببالجهازالتنفسيتصيبالتي

الأذهانببمضعالقةتزاللاالتيللأوهامنتيجةالدوريوالجهازوالقلب

الصماءوالغددومكوناتهالدمإلىانتقلثم.للقلبالخمرفوائدحول

والنسل،الحملعلىالخمروتأثيروالتتاسليالبوليوالجهازوالاستقلاب

ثم(والمفاصلوالعظام)العضلاتالحركيالجهازالىكلهذلكبعدوانتقل

علاقةأوضحبلكلهبذلكيكتفولم..والأذنالعينإلىومنهالجلدالى

الخمروتأثير،بالسرطانالخمروعلاقة،المعديةبالأمراضبالإصابةالخمر

كماواسعبابوهو..الأدويةعلىالخمروتأثيروالتخدير،الجراحةعلى

الحديثةالطبكتبفيجاءماشبيبالدكتورالشابالطبيبفيهتابعترى،

الأجرفيهالهاللهونسألويشكر،عليهايحمدمتابعةالمتخصصةوالمجلات

وتتبعها.استقصائهافيجهدمنبذلماعلىوالثواب

عنمتفرقةأحكامفيالأولالباب:أبوابخمسةالىمقسموالكتاب

وأحكام؟منافعللخمروهلالخمر،وحرمةالخمر،بتعريفابتدأهالخمر

.الكحولعنالكشفوكيفية،الكحولمنالخاليوالدواء،بالمحرماتالتداوي



منكثيراًفيهوأوضح"وأباطيلاوهامبعنوان)الخمرالثانيالبابوجعل

الخمر.عنبالأذهانالعالقةالأوهام

بابوهو،والاقتصاديةالاجتماعيةالخمرلأضرارالثالثالبابوأفرد

تفعلانهاتزعموتصنعها،الخمر،تبيحالتيالذولبعضلأن،نظريفيمهم

الخمرأنالأرقامأوضحتوقد،اقتصاديةمكاسبمنالخمرفيلماذلك

العملوحوادثالعملعنالتغيببسببالأمةعلىفادحةاقتصاديةخسارة

التداويوتكاليفالانتاجونقصوالاغتصابالقتلوجرائمالسياراتوحوادث

منيستفيدولابالخمر..متعلقةقضايافيوالشرطةالمحاكموتكاليف

وأغلب..وتروجهاالخمرتصنعالتيوالشركاتالتجارمنحفنةإلاالخمر

اليهود..منمعلومهوكماهؤلاء

الخمرلأضراريجعلهالذيالرابعالبابإلىالفاضليالمؤلفينتقلثم

علىالخمرلأضرارالكتابمنالأخيرالبابويجعل،النفسيةالصحةعلى

استعراضأسلفناكماوفيه-الكتابفيباباْهموهو-الإنسانصحة

بالجلدوانتهاءالدماغمنابتداء،الجسمأجهزةمختلفعلىالخمرلأضرار

بأمراضوعلاقتها،المعديةبالأمراضالخمروعلاقة،والأذنوالأنف

العقاقير.وعلىوالتخديرالجراحةعلىوتأثيرها،السرطان

شاملمرجعفهوْ..عدةوتخصصا!واسعةمساحةيغطيبهذاوالكتاب

منالمتخصصةوالمجلاتالحديثةالطبيةالكتبذكرتهوماالخمرلأضرار

كتاباستلمتعندماأننيالقارئأكتمولا..ام299عامحتىأضرارها

قلقشعورداخلنيللقارئوتقديمهوالتعليقعليهللاطلاعشبيبالدكتور

الخمرفيوضعتقدوأنيخاصةالكتابةهذافيجديداًأجدلنبأنني

ثم،السابعةطبعتهفيوهو"والفقهالطببين"الخمربمنوانحافلاًكتاباً

"الأضراركتابيفيالخمرأضرارعنجدّلماالخمرعنفصلاوضعت
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المؤلفيكونأناْخشىوكنت..."والمنبهاتوالمخدراتللمسكراتالصحية

..كتابهفيوحشدهاالمعلوماتتلكبنقلكَامقد

أنهرغم-المؤلففوجدتالكتابقرأتأنبعداللهحمدتولكني

التيالأصليةالمراجعالىرجعحيثكبير،بجهدقامقد-التخرجحديث

كتابي،ظهوربعدظهرتالتيالمراجععشراتإليهاوأضافإليها،رجعت

..طيبةمباركةجهودبثمارلناوأتى،وقارنودر!ونقبّفبحث

وإخلاصبعمقيتجهالأطباءمنالشبابجيلأنبالفبطةلأشعروانني

سيحملالفدأنإلىأطمئنيجعلنيمما،المشرفالعملهذامثللناليخرج

واستعادةوالضياءبالنورتشرقإيمانيةعلميةطبيةنهضةتباشرآفاقهفي

الشمس.تحتلمكانتهاالأمة

اهـ413رمضانمنالعشرينفيجدةفيكتبه

امDerrمارس3Iالموافق
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الرحيمالرحمناللهبسم

ا!لؤلفمقدمة

والسلاموالصلاة.الخبائثعليناوحرم،الطيباتلناأحلالذي*للهالحمد

وليستداء"إنهاالخمر:عنقالالذي-!محمدسيدناالرحمةنبيعلى

حرمعندمااللهلأمراستجابواالذينالمؤمنينوصحبهآلهوعلى)1(-بدواء

ربنا.انتهينا:فقالوا،منتهونأنتمةفهلبقولهالخمر

بعد)اما

حيث،العجابالعجبرأيتوروبا،tدولاحدىفيللطبدراستيبدايةفعند

..هناكالاعينيأمامالخمرشاربرأيتأنلييسبق

حرج!ولافحدثوأقوالوأفعالتصرفاتمنالخمرشاربعنيصدرماأما

بالشرابيبدأأنوماوموزوناً!عاقلأكلامأيكلمكبالشرابأنْيبدأقبلتراه

واعياًكانلوبكلاميهذيولبدأ،عاقليفعلهالاغرلبةبتصرفاتيأتيحتى

آخر.شخصبأنهيظنالإنسانتجعلبتصرفاتويأتي،قولهمنلاستحى

،الطلابسكنفيسكرهمحفلاتبعدعليهمنمركناعندماأتذكرأزالولا

بالقدوآخر،المرحاضبداخلووجههالمياهدورةفيوعيهفقدقدبأحدهمفإذا

ذلك.غيرإلىرأسهشجحتىسقطوثالث،نفسهعلى

يفقدحتىالآخرتلوال!سيتجرععمنسمعتذلك،منأعجبسمعتكما

إحدىمنخريجاًبأيامقبلهاكانوقد،بالكحولتسممهجراءمنويموت،وعيه

مسلم.الشخصيةبطاقتهفيوهو-بلدهإلىللعودةويتجهزالكليات

رأيتكما.واحدآنفيالبيرةمنكرتونشربعلىيتسابقونالذينورأيت

تخرلجه.سبقوقد.يسيرباختلا!والترمذيداودوأبومسلمرواءوقد4/317.احمدرواه1()
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مشرطعنفضلأيدهفيقلمأيمسكأنيستطيعلاوهوالطبكليةخريجيأحد

.للكحولادمانهجراءمنالتوازنعلىالقدرةوعدمالارتعاشمنأصابهمابسببجراحي

الاالخمرتحريممنالحكمةتكنلملو:نفسيفيوأقولكله،ذلكأرىكنت

كافية.لكانتإلعقل(،)وهيإياهااللهوهبهنعمةلأغلىالإنسانحفظ

الطهر،حيثالىوأعادنيالبلاد،تلكمنورحمتهوكرمهبفضلهاللهونجاني

الطاهرلن.المسلمينإخوانيوسطفيالعيشإلى

متتاسينالخمر،شربفيالمسلمينأبناءمنوتفرلطاتهاوناوجدتأنيبيد

إنشاءتتبنىالإسلاميةالدولحكوماتبعضانحتى.تحريمهاجهلاَأوعمداَ

المصانعتلكميزانيةوتتاقشبل،الدولةخزينةمنعليهاوتصرفللخمرمصانع

اإالوطنيللاقتصادودعمأثورياَمنجزأَباعتبارها،المسلمالشعبأمام

بعضلدىواضحةسلبيةوجودالىتعداهبلهذا،علىاقتصوالأمروليت

فقد.المجتمعوعلىشاربهاعلىالخمرشربتأثيرمدىعنتخبرهعندماالناس

شيء(.يصيبهمولايشريونالناسمنكبيراًعدداَ)ان:بقولهيجيبك

يثيرهاوالتيالخمر،حول.الباطلةالدعاوىبعضالناسبينتتتشربدأتكما

المجتمعافسادفيمنهمورغبة)الخمر(،الخبائثأمتحريمفيللتشكيكالبعض

وكل،عليهحرمماكلمننقياَطاهراًمجتمعاًيكونأنلهاللهأرادالذيالمسلم

عظمةعلىوليؤكدوبطلانها،زيفهاليكشفالحديثالطبجاءالادعاءاتتلك

.اعام004قبلمنالخمرتحريمفيوتعالىسبحانهالحكيمالشارع

التيالأضراردراسةفيأتعمقان-باللهمستعينأ-قررتكلهذلكلأجل

المخاطرالىبالإضافة،وعقلهونفسهالإنسانجسمعلىالخمرتسببها

لاالخمرأنالبحثخلالمنوجدتعندماأندهشولم.والاقتصاديةالاجتماعية

24



أظفارهافيهوأنشبتإلا-كبرأمحجمهصغر-الجسمأجزاءمنجزءأيتترك

اليقينعلماعلمكنتلأنيعناء.طولبعدفريسةعلىيقعالذيالكاسركالوحش

ومايضرهبماأعلموهوالإنسانخلقالذيالخبيرالعليمهوحرمهاالذيبأن

،14:الملكأ!الْخَبِيرالئَطِيفُوَهُوَخَلَقَمَنْيَعْلَمُأَلا!:تعالىقال،ينفعه

برغمالعلميالتوثيقعلىالشديدلحرصيالبحثفيكبيراًجهداًبذلتوقد

ماأبواباًأماميويفتحالأمورليييسراللهكاقوقد.الطبدراسةفيانشغالي

كانحتىبعد،ومنقبلمنالحمدفلله،وعونهتوفيقهبغيرتتفتحأحسبهاكنت

اللهحفظه-الزندانيالمجيدعبدالشيخبأستاذيالتقيتاهـحيث504عامفي

علىوحثنيالأمربدايةفيشجعنيالذي-خطاهوسددالحقعلىوثبتهورعاه

فيالبحوثهذهتتشرأن:أولهما-أمرينأحدعلياقترحوقد.البحثمواصلة

فيزداد،للطبدراستيمنالانتهاءحتىنشرهاتأجيل:وثانيهما.الوقتذلك

الأخير،الرأيلاختيارتعالىاللهفوفقنيأكبر.بشكلالموضوعويثرىعلميبذلك

والمنة.الحمدفلله-الأفضلهووكان

علىالحصولليوسهلالبحثلهذاكبيرةمادةجمعلياللهيسروقد

الحكيمالشارعحكممنبعضتبيينفيوفقتقدأكوناناللهفأسأل،المراجع

الحديث.الطبإليهتوصلماضوءفيالخمرتحريمفيوتمالىسبحانهالعليم

القيامة.يومحسناتيميزانفيالعملهذايجعلأنسبحانهأسألهكما

وابتدات،فصولعدةوتحت،أبوابعدةالىالكتاببتقسيمقمتوقد

علىللردخاصاًباباًأفردتثم؟منافعلهاوهلوتحريمها،الخمربتعرلف

كشفوالتيالخمر،حولالناسبمضلدىانتشرتالتيوالأوهامالادعاءات

وبطلانها.زيفهاالحديثالطب

اجتماعية:رئيسةجهاتثلاثمنالإنسانعلىالخمرتأثيرالىتطرقتثم
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.فصولعدةعلىيشتملباباًقسملكلوأفردت،وصحيةونفسية

بحث:وهي،قيمةبحوثعلىاشتملتالملاحقمنبمددالكتابذيلتوأخيراً

،بالمحرماتالتداويأحكامعن-اللهرحمه-النسيميناظممحمدللدكتور

منمجموعةسقتوأخيراَ،المشروباتفيالكحولعنالكشفطرقعنوبحث

بعضفينشرتاو،الإسلاميالطبمؤتمراتبعضفيقدمتالتيالبحوث

الخالي"الدواءبعنوانخاصملحقتحتووضعتها،المتخصصةالعلميةالمجلات

."الكحولمن

منكبيربعددواستعنت.مصادرهامنالعلميةالمعلوماتتوثيقحاولتوقد

كتابالبحثفيأفادتتيالتيالمراجعوأهم.الموضوعهذاعنكتبتالتيالمراجع

صاحب-ورعاهاللهحفظه-البارعليمحمدللدكتور"والفقهالطببينالخمر"

فيوخصوصاً،كثيرأأفادنيالذي،الواسعوالاطلاعالفذوالأسلوبالسيالالقلم

خيراً.اللهفجزاه-الأصليةللمراجع!احالتهوالعرضالتتسيق

أهممنالعرييةالىالطبيةالمصطلحاتلبمضالترجمةعمليةكانتوقد

معشرلأننا-طوللأوقتاَمنيوتطلبت،البحثأئئاءواجهتنيالتيالمشكلات

عنقاصرةالعرييةاللغةأنمحتجينلفتتا،بفيرالطبندرسوللاسفالمسلمين

المسلمونيعانيهاالتيالنفسيةالهزيمةمظاهرمنلعمريوهذا،الملوملفةمواكبة

فيالتقريبالترجمةعندجاهداًفحاولت-قريبعماتتفكأناللهأسألوالتي

وجل.عزباللهمستميناًالمعنى

علىغيرتيإليهادفعتتيمحاولاتأنهاالابجديد،جئتقدأنيأزعمولا

منالإنسانيجنيهأنيمكنماولتوضيح،اللهحرممابتحليلاللهمحارمانتهاك

ضَنكًامَعِيئمَةًلَهُفَإنذِكْرِيعَنأَعْرَضَوَمَنْ):تعالىقال،وجلعزاللهمعصيةجراء

قَالَ!بَصِيرأكُنتُوَتَدْأَعْمَئحَشَرْتَنِيلِمَرَبِّقَالَ!أَعْمَىالْقِيَامَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُ



.،طهأ!!تُنسَئالْيَوْمَوَكَذَلِكَفَنَسِيتَهَاآيَاتُنَااًتَتْكَكَذَلِكَ

هذافيالمضيعلىشجعنيمنكلاشكرأنالمناسبةبهذهيفوتتيولا

المجيدعبدالشيخومنهم،المتابعةوسئمتقلبيإلىالمللتسربكلماالبحث

والأستاذ،الوارثعبدمصطفىالدكتورالحبيبوأخي-اللهحفظه-الزنداني

الرحمنعبدوالشيخ-اللغويةبالتصويباتمشكوراًقامالذي-البشاريحسن

الجهيمالسلاموعبدجبرانومحمدالعالمعبدوحيد:والإخوة،الخميسي

شبانةوفؤادزيدانومهندالشرفيومحمدالقعاديوحميدالصنعانيوعصام

..البحثطباعةفيمساعدتهمعلى

لمراجعةالثمينوقتهمنمنحنيماعلىالبارعليمحمدالدكتورأشكركما

قيمة،ونصائحوتوجيهاتملاحظاتمنبهأمدنيماوعلى،لهوالتقديم،الكتاب

.الموضوعهذاعنكتبتالتيالحديثةالمراجعبعضاعطائيالىبالاضافة

هذااخراجسبيلفيفكرةأونصيحةأوبرأيأسهممنكلأشكركما

القرآنفيالعلميالإعجازهيئةعلىالقائمينأشكرأنيفونتيولا،ونشرهالكتاب

ولَفضلهمبالبحثعنايتهمعلىفيهاوالعاملينومديرهابأمينهاممثلةوالسنة

الصالحين.عبادهبهيجزيماخيرعنياللهفجزاهم-بطباعته

الايومهفيكتاباًأحديكتبلاأنهرأيت)اني:الأصفهانيالعمادقالوقديماً

هذاقدمولو،يستحسنلكانهذازيدولوأحسنلكانهذاغيرلو:غدهفيقال

علىدليلوهوالعبرأعظممنوهذا.أجمللكانهذاتركولو،أفضللكان

البشر(.جملةعلىالنقصاستيلاصء

اللهورحم-بهايتحفنيأنملاحظةلهبدتأونقصاَ،وجدممنفأرجو

عيوبي.اليئأهدىامرءاً
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ومستحقاًالكريملوجههخالصاًالعملهذايجعلأناللهأسألوختاماً:

قرلبسميعتعالىإنه،صمأوآذاناًعمياًوأعينأغلفأقلوباًبهيفتحوأن،لثوابه

الدعاء.مجيب

وعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمدأندعواناوآخر

وسلم.وصحبهآله

الحاضريعليبنشبيب

اهـ413سنةالأولربيع18

ما/519/299الموافق
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لأولابلبا

ا!مرفىمتفرقةأحكام

اخمرتعريف8الاولالفصل.

ا!مرحرام4الثانىالفصل.

للخمرمفافع؟هل8الفالثالفصل.

وأباطيلأوهام...ا!مر4الرابعالفصل.





الأولالفصل

الغمرتعريض

اللفة8ثى-أوكأ

يلي:ماالخمرعنالصحاحمختارفيالرازييذكر

"فاختمرت"تركتلأنهاخمراً"الخمر"سميتوقيل:الأعرابيابنقال

""اختمرتو.العقللمخامرتهابذلكسميت:وقيل.ريحهاتفيراختمارها"و

التغطية.بمعنىالتخمير"والخمار،لبستالمرأة

وأماكولأأويابساًأورطباَكانسواءغطاهأفي،العقلخامرماوالخمر

بذلكالخمرسمي:يفيدماالمفرداتفيالأصبهانيالراغبوذكر.مشرولباً

مسكر.لكلاسمالناسبعضعندوهو،وسترهالعقلخامرلكونه

ويقابلهامعريةكلمةالأصلفيهي"كحول"كلمةأنبالذكروالجدير

ممانيها.ببعضالعرييةاللفةفي"الغول"

هُمْوَلاغَوْذفِ!هَالا):تعالىقولهفيالقرآنفيالغولى""كلمةذكرتوقد

عنالإسكارمادةالآيةهذهفياللهنفىحيث،،47:الصافاتأ!يُنزَفُونَعَنْهَا

الجنة.خمر

عقولهمتفتاللا:أيغَوْذ!فِيهَالا):الاَيةهذهتفسيرفيالشوكانيقال

عناللهفنفى!يُنزَفُونَعَنْهَافمْأوَلا.صداعولامرضمنهايصيبهمولابها،فتذهب

هـ..اوالسكر.الصداعمنخمرهامنالدنيافيتلحقالتيالآفاتالجنةخمر

منالشيءغاله:غول""كلمةمعنىفيالصحاحمختارفيالرازيهـدقول

أيةغول،فيها)لا:تعالىوقولهيدر.لمحيثمنأخذهاذا"و"اغتالهقال،باب

أبووقال.عنها"يصدعونألا:قالآخرموضعفيلأنه،الصداع""غائلةفيهاليس

!24"هـ..أ"غول".فهوفأهلكهالإنساناغتالماوكل.عقولهمتفتالان"!الفول:عبيدة
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الفقه4فى-ثانياً

منمصدرهاكانسواءالإسكار،إلىأدىمالكلجامعاسمهيالخمر

،والذرةوالشعيرالحنطةمثلىالحبوبمنأووالزييب،والتمرالعنبمثلالفواكه

تعالج.لمأو"طبخت"بالنارعولجتسواء..العسلمنأو

الذيللمصدراعتباردونالإسكارهيالخمرتحريممنالعلةأننجدوبهذا

التالية:الأدلةمنصحلماوذلكالخمر،منهاستمدت

:فقالك!اللهرسولمنبرعلى-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر:خطب

العنب،منأشياء:خمسةمنوهيالخمر،تحريمنزلانه)الناسأيهابعد)اما

.الشيخانرواه.العقلخامرماوالخمروالشعيرة،والحنطة،والعسلىوالتمر،

من"انقال:ء!حِاللهرسولأن-عنهاللهرضي-بشيربنالنعمانوعن:

البرمنيانّخمراً،العسلمنطقخمراً،التمرمنوإنخمرأ،العنب

النسائي.إلاالخمسةرواهخمراً"الشعيرمنوإنّخمراً،

الكيمياء8فى-ثالناً

الغولبتحضيرقاممناولهمالعربان:العلميةالمراجعبعضتذكر

قاممنأولهو(حيانبن)جابرالمسلمالكيميائيالعالمبأنولقال(،)الكحول

,Ar)اهـ.85سنة()الغولبتحضير rl)

مركبهايكونالتيالأشريةتلكبأنها(1الكحولية"المشروباتالخمروتمرف

المركباتمنكبيرةمجموعةعلىتحتويوهي(.Alcohol)الكحولهوالأساسي

Ethyl)الايثيليالكحولهووأهمها،الكحولية alcohol)كيميائيألهيرمزوالذي

ويصفه.المصنعةالخمورجميعفيالمسكرةالمادةيعتبروالذي(52C+)ي!



يذوب،لاذعطعمهولكنله،لونلاطيارسائلوهو،سامةمادةبأنهالكيميائيون

.للاشتعالوقابل،الدهنيةوالموادالماءفي

السكريةالمادةتخمرنتيجةتحدثفإنهاالحكولتكونعمليةأما

(Fermentation)،الخمائر.بعضبفعل

فياختلفتطنوهي،المستعملةالسكرلةالمادةبتتوعالخمورصناعةوتختلف

)الفول(.الكحولمادةعلىاحتوائهافيتشتركفإنهاالمسميات

الخمرأمتيمنأناسليشرين5:قالحيث!اللهرسولصدقوقد

داود.وأبوأحمدرواه.اسمها،بغيرويسمونها

توضيحمعالكحوليةالمشروباتهذهمنبعضاًلنايوضحالتاليوالجدول

06،82،83()تحتولهاالتيالكحولونسبة.منهاتصنعالتيالسكريةالمادةمصدر
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(1)رقمجدول

المسكرةالمشروباتبعضفيوالكحولالسكرنسبةيوضح

الكحولنسبةالسكريةمصدرالمادةالخمرنوع

بأنواعها:البيرة.

(Lager)الجعة-

(Ales)الحنطةالمزر-

0(3(ألاقوية)جعةستاوت-

(Cider)السيدر.

:(Wine)الاتبذة.

الخفيفة-

الشمبانيا-

مثل::القوية-

Sherrلاالشيري-

Portالبورت-

Vermouthفيرموث-

5(:0أأم5()المركزةالمقطرةالخمور.

Brandلأالبراندي-

7Whiskالويسكي-

اumالروم-

+أث!الجن-

Vodkaالفودكا-

(Liqueurs)المحلاةتالمسكر.

Kirschالكيرش-

(Chartreuse)التشارتروس-

.الحنطةأوالشعير

الدينارحشيشةإليهامضافاً

لتعطيرها.

الفاكهةمنغيرهأوالتفاح

المختمرالعنبنقيعتقطير

المختمرةالذرةنقيعتقطير

السكر()قصبالمولاستقطير

مقطرمضافاًاليهمختمرنقيعأي

الفاكهةمنغيرهأوالتوت

الحبوبتقطير

نكهةالىبالإضافةمقطرةخمور
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(Methanol)الميثيليالكحولفهوالكخوليات،طائفةمنالثانيالنوعاما

نأيمكنحيث،الإيثيليالكحولمنسميةأشدولكنهاستممالأأقليعتبروالذي

يؤديأنيمكنكما،بالهبوططصابتهاالقلبعضلةتسممبسببالوفاةالىيؤدي

المفاجئ.العمىالى

المنشوشة.الخمورأنواعبعضفييوجدالكحولمنالنوعهذاأنبالذكروالجدير

الكحول؟منالواحدةالوحدةتحتويكم

منجرامات)8(أومل1(0)علىالكحولمنالواحدةالوحدةتحتوي

("1"الشكل)انظبر:تقريبأوتعادل،النقيالكحول

الولسكي.من:بئساً

المقطر.النبيذأوالشيريمن:بمأساً

.العاديالنببذمنكأسأ:

ملليلتر(.55.=)الباينتالسيدر.أوالبيرةمنباينتلصف:

وغيرهاوالجينوالويسكيالبرانديمثلالمركزةالخمورمنقارورةأنحينفي

)75(.النقيالكحولمنجراما024ً()أومل3(..)نحوأيوحدة03()علىتحتوي

(Pharmacokinetics)الدواءحركيةعلمفى-رابعأ

بتركيزاتكانإذابسرعةالدقيقةوالأمعاءالمعدةمنالكحولامتصاصيتم

تبطؤامتصاصهعمليةفإن02%(،)عنالشرابفيتركيزهنسبةزادتإذاأما،بسيطة

Gastricأ)3للمعدةالدوديةالحركةعلىالتثبيطيالكحولتاثيربسببوذلك peristals)

إلىيؤديمما(،Pylorospasm)المعدةبوابلفتحةتشنجمنيحدثهماإلىبالإضافة

06(.)امتصاصهيتمحتىالأمعاءإلىالكحولوصولتأخر

الحليبشربمثلالامتصاصعمليةتأخرالىتؤديأخرىعواملوهناك
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بالماء.الكحولتخفيفوعمليةالطعامشوجود

الجسمخلايامنخليةكلفيينتشرالكحولفإنالامتصاصبعدأما

فائقة.بسرعة

الجسم،فيأكسدتهتتمالممتصالكحولمن09%()نحوأنبالذكروالجدير

والعرق.والبولالزفيرهواءطرلقعنالباقييخرجبينما

يقومحيثالكبد،هوالكحول(Metabblism)باعسدةيختصعضووأهم

يصنعهاالتيالانزيماتبعضبواسطةالممتصالكحولمن09%()نحوباع!سدة

Alcohol)الكحوللهيدروجينالنازعالانزيممثل dehydrogenase،)بتحولليقومالذي

شا!(الخلات)هـأ!ا9الىثمومن(،Acetaldehyde)الأسيتالدهيدمادةالىالكحول

.("Y"الشكل)انظروماء.الكريونأكسيدثانيالىالنهايةفيتتحولالتي
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Oneunit,.!ثوجمدالكو-من6الواعدالوحمدة of alcohol = 01 ml

ال؟منبافتنمكانطمنكاسال!ىمنكأسالهكيمنكاْس

Half a pint of beer 1 glass of wine 1 glass of sherry 1 single whisky

جمرأمات،8!مل09!الكرلشالواحملةالرصة1:5()الثكل

مل(...-المانت)

س!م!!أم!م!لممكميلالكطاشلا-:)2(اثكل

rv





لثانيالفصلا

الغمرحراه!

وَالأَزْلامُوَالأَنصَابُوَالمَيْسِرالْخَمْرُإِنَمَاآمَنُواالَّذِينَأَيّهَايَا):وتعالىسبحانهيقول

.ا!.:المائدةأ!تُفْلِحُونَلَعَفَكُمْفَاجْتَنِبُوهُالشثَيْطَانِعَمَلِمنْرِجْسٌ

منفئةنجدذلكومع؟والإجماعوالسنةالكتابفيالخمرتحريمثبتلقد

القطعيالتحريمتفيدلاالاَيةفيوردتالتي)فاجتتبوه!كلمةبأنتزعمالناس

وَلَحْمُوَالدَّمُالْمَيْتَةعَلَيْكُمُحُرِّمَتْ):تعالىكقولهأخرىمحرماتفيوردكماالصرلح،

مَاإِلاَّال!ئَبُعُأَكَلَوَمَاوَالنطِيحَةُوَالْمُتَرَدِّيَةُوَالْمَوْقُوذَةُوَالْمُنْخَنِقَةُبِهِاللَّهِلِغَيْرِأُهِلَّوَمَاالْخِنزِيرِ

.،3:المائدةا!ذَكَيْتُمْ

الآتي:فيالإجابةنركز،الباطلالادعاءهذاعلىوللرد

ا!مرمقالحريمالقرَاقموقفأولأ-

الكريم:القرآنفيةاجتنبوه"كلمةرز

فهي،حدودهمنأوالشيءمنالاقترابوعدمالبعدمعناهاللفةفيالاجتناب

التحريم.علىالدلالةصيغأبرزمنإذن

فيذكرتقد!اجتنبوا!كلمةأنيجدالكريمالقرانلآياتالمتدبرأنكما

:الأخرىالآياتمنالعديد

ذلك:ومن،القبيحةوالصفاتالباطلةالعقائداعتناقتحريمفيجاءمافمنها

.(03:الحجالزُّورِمهـأقَوْلَوَاجْتَنِبُواالأَوْثَانِمِنَالرِّجْسَفَاجْتَنِبُوام!:تعالىقوله

الطَّاغُوتَ!وَاجْتَنوااللَّهَاعدُواأَنِرسُولاًأُمَّةٍكُلِّفِيبَعَثْنَا)وَلَقَدْ:تعالىوقوله

36(.:النحلأ

فَبشِّرْالْبُشْرَىلَهُمُالئَهِإِلَىوَأَنَابُوايَعْئذوهَاأَنالطاغُوتَاجْتَنَبُواوَالَّذِينَ):تعالىوقوله

،.?7:الزمرأ4عِبَادِ
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ثعْبُدَأَنوَبَنِيئَوَاجْنُبْنِيآمِنًاالْبَلَدَهَذَااجْعَلْرَلبإِبْرَاهِيمُقَالَوَإذ!الو:تعالىوقوله

.135:إبراهيمأ!الأَصْنَامَ

فيكماالقيامةيوموالأشقياءالأنقياءبينالمقارنةذكرفيجاءماومنها

.(الليل!أ!يَتَزَكَنمَالَةيُؤْتِيائذِي!الأَتْقَىوَلميُجَنَّبُهَا):تعالىقوله

إِنًمَاآمَنواالَذِينَأَيهَايَا):تعالىقولهفيالخمرتحريملآيةالمتدبرأنكما

إِنَمَا!تُفْلِحُونَلَعَئَكُمْفَاجْتَنبرهُال!ثَّيْطَانِعَمَلِمنْرِجْسٌوَالأَزْلامُوَالأَنصَابئوَالمَيْسِرُالْخَمْرُ

وَعَنِاللَّهِزِكْرِعَنوَيَم!دَّكُمْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِفِيوَالْبَغْضَاءَالْعَدَاوَةَبَيْنَكمُيُوقِعَأَنال!ثثَيْطَانُيُرِيدُ

القرائنمنالعديدعلىاحتوتأنهايجد،المائدةأ!!مهونَأَنتُمفَهَلْالصًلاةِ

الخمر.شربتحريمتفيدالتي

يلي:ماالقرائنهذهومن

ماأنإلىالننبيهوتفيدآمنوا!الذينأبها)ياالمؤمنينبنداءالخطاببدأ-ا

المنفذينلريهمالمستجيبينالمؤمنينقبلمنتتفيذهيجبحكماًبعدهاسيأتي

نواهيه.والمجتنبينأوامره

قدمتوقدالكبائر.منوكلهاوالأزلاموالأنصابالميسرمعالخمراقترن-3

شر.كلمفتاحولأنهاالعظيملإثمهاعليهاالخمر

السخطبمعنىوقيلوالأقذار،العذرةعلىيطلقوالرجس.بالرجسوصفها-3

الإثم.بمعنىوقيل

كماالبحتالشرإلامنهيأتيلاوالشيطان؟الشيطانعملمنأنهابيان-4

الشوكاني.يقول

الإنسانعدو"والشيطان":فيقول-اللهرحمه-قطبسيدالشهيدأما

حسه،منهلينفرالشيطانعملمنماشيئأأنالمؤمنيعلمأنويكفي،القديم



()5(.ويتقيهخوفمنعنهويبعد،كيانهمنهويجفل،نفسهمنهوتشمئز

الحرامعنالبعديبنيلأنه،التحريممنأبلغهوالذيبالاجتنابالتعبير-5

فيه.الوقوععنفضلاً

وفي!تُفْلِحُونَلَعَلَّكُمْ)فَاجْتَنِبُوهُاجتتابهافياللهبمرضاةوالفوزالفلاحعلق-6

فلاحاًالاجتنابكانطذا):الشوكانييقول.باجتتابهاللمؤمنينترغيبذلك

6(.لأومحقاًخيبةالارتكابكان

بَيْنَكُغُيُوقِعَأَنالشَّيْطَانُيُرِيذإِنَّمَا):تعالىقال.شريهاعلىالمترتبةالمفاسدبيان-7

فهـ.وَالْمَيْسِرِالْخَمْرِفِيوَالْبَفْضَاءَالْعَدَاوَةَ

:-اللهرحمه-قطبسيديقول

إنها..رجسهوثمرةكيدهوغايةالشيطانهدفالمسلملضميرينكشف"بهذا

هيانهاكماوالميسرالخمرفي-المسلمالصففيوالبفضاءالعداوةابقاع

!مكيدةمنإذنلهاويا..الصلاةوعناللهذكرعنآمنوا()الذينصد

يروهاانالمسلمونيستطيعواقعةامورالشيطانيرلدهاالتيالأهدافوهذه

فما!بذاتهالصادقالإلهيالقولخلالمنتصديقهابعدالواقععالمفي

والبفضاءالعداوةيوقعالشيطانأنيرىحتىبحثطولإلىالإنسانيحتاج

منتثيروبماالوعيمنتفقدبمافالخمر.الناسبين-والميسرالخمرفي-

يصاحبهاالذيوالميسر.ودفعاتنزواتمنتهيجوبماوالدماللحمعرامة

نأبدلاالمقمورإذوأحقاد،خساراتمنالنفوسفييتركهبماوتصاحبه

غانمابهويذهب،عينهأماممالهعلىيستوليالذيقامرهعلىيحقد

والبفضاء،العداوةتثيرأنالأمورهذهطبيعةمنإنمقهور..مقموروصاحبه

يخيلالذينوالانطلاقالعربدةمنمجالاتفيالقرناءبينجمعتمهما
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.وسعادةأنسأنهماالسطحيةللنظرة

فالخمرنظر..إلىيحتاجانفلا،الصلاةوعناللهذكرعنالصدوأما

عندالخمرغيبوبةعنتقللاالميسروغيبوبة،يلهيوالميسر،تنسي

)5(.!والقداحوالأقداحالموائديتعدىلاالسكيركعالمالمقامروعالم،المقامرين

وترهيب.تهديدهذهوفيكثير:ابنيقول!.منتهونأنتم:)فهلتعالىقوله-8

التقريععلىالدالالاستفهاميفيدهبليغزجرفيه)1:الشوكانيويقول

انتهينا".:هذاسمعلماعنهاللهرضيعمرقالولهذا،والتوبيخ

تَوَلَّيْتُمْفَإِنوَاحْذَرُواالرَّسُولَوَأَطِيعُوااللَّهوَأَطِيعُوا!الو:التحريمآيةبعدتعالىقوله-9

اتباعضرورةعلىتأكيدوفيه29(.:الممائدةأ!الْمُبِينُالْبَلاغُرَسُولِنَاعَلَئأَنَّمَافَاعْلَمُوا

سيبينهمااتباعضرورةيفيدكماالخمر،شربفيالتماديبعدماللهأمر

الخمر.في

وقديشربونهاكانواالذينإخوانهمعلىالصحابةانتابالذيالخوفا-.

لنفوستطميناًتعالىقولهفنزل؟اللهسيعذبهموهل،التحريمقبلاستشهدوا

وآَمَنُوااتَّقَوْامَاإِذَاطَعِمُوافِيمَاجُنَاحٌالمئَالِحاتِوَعَمِلُواآمُواائَذِينَعَلَىلَيْسَ)الصحابة

.(39:المائدةأ!الْمُحْسِنِينَيُحِبُّوَالفَهُوَّأَحْسَنُوااتَقَوْاثمَّوآَمَنُوااتَّقَوْاثُمَالصَّالِحَاتِوَعَمِلُوا

سيدللشهيدالمجالوأترك.مراحلوعلىبالتدريجالخمرتحريمنزلوقد

الخمر:تحريمحكمبهامرالتيالمراحللناليشرح-اللهرحمه-قطب

سبحانهاللهقالحينالاتجاهفيسهماطلاقمرحلةالأولىالمرحلة"كانت

وَرِزْقًاسَكَرًامِنْهُتَتَّخِذونَوالأَعْنَابِالنَّخِيلِثَمَرَاتِوَمِن):المكيةالنحلسورةفيوتعالى

"وهوالسكروضعمنالمسلمحسيطرقماأولفكانت67،:النحلأ!حَسَنًا

آخر.شيءالحسنوالرزقشيءهوفكأنما..الحسنالرزقمقابلفيالخمر"
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فيالتشريعيالمنطقطريقعنالدينيالوجدانبتحرلكالثانيةكانتثم

وَالْمَيْسِرِالْخَمْرِعَنِيَسْأَلُونَكَ)البقرةسورةفيالتيالآيةنزلتحينالمسلميننفوس

هوتركهمابأنإيحاءهذاوفي*!نَّفْعِهِمَاهِنا4كْبَرُوَإِثْمُهُمَالِلنَّاسِوَمَنَافِعُكَيرٌإِثْمٌفِيهِمَاقُلْ

وأحلهولكننفع،منشيئيخلوقلماأنهإذ؟النفعمنأكبرالأثمدامماالأولى

النفع.أوالضرغلبةعلىترتكزإنماحرمته

فريضةوبينبينهاالتنافرهـايقاع،الشرابعادةبكسرالثالثةكانتثم

وَأَنتُمْالصَّلاةَتَقْرَئوالاآمَنُواالَذِينَأَيُّهَايَام!النساءفيالتيالاَيةنزلتحينالصلاة

ولا،متقاربمعظمهاأوقاتخمسةفيوالصلاة!تَقُولُونَمَماتَعْلَمُواحَتَّىسكَارَى

لعادةالعمليةالمزاولةلفرصتضييقهذاوفي.الإفاقةثمللسكربينهامايكفي

كماالمغربأوالعصربعدوالغبوقالصباحفيالصبوحعادةوخاصة-الشراب

التعاطي.بمواعيدتتعلقالتيالإدمانلعادةكسروفيه-الجاهليينعادةكانت

بفريضةالوفاءبينالتناقضذلك-المسلمنفسفيوزنهلهأمروهو-وفيه

مواعيدها!فيالشراببعادةوالوفاءمواعيدهافيالصلاة

فلمكاملاًتهيؤألهاالنفوستهيأتوقد،والأخيرةالحاسمةالرابعةكانتثم

:والإذعانالفوريةالطاعةتتبعهحتىالنهيإلايكن

الخمرفيلنابيناللهم:قالأنه-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرعن

إِتمفِيهِمَاقلْوَالْمَيْ!رِالْخَمْرِعَنِ)يَسْأَلُونَكَ:البقرةفيالتياللآيةفنزلتشفاء.بياناً

فقرئت-عنهاللهرضي-عمرفدُعيئفْعِهِمَا!.مِناكَبرُوَإثْمهُمَالِنَّاسِوَشًما!عُكَبِيرٌ

يَا)النساء:فيالتيالآيةفنزلتشفاء.بياناًالخمرفيلنابيناللهم:فقال،عليه

:فقال،عليهفقرئتعمرفدُعي..الاَية!سُكَارَىوَأَنتُمْالصَّلاةَتَقْرَبُوالاآمَنُواالَذِينَأَيّهَا

يرِيدُ)إِنَّمَا:المائدةفيالتيالآيةفنزلتشفاء.بياناًالخمرفيلنابيناللهم

وَعَنِاللَّهِذِكْرِعَنوَيَصُدَّكُمْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِفِيوَالْبَغْف!اءَالْعَدَاوَةَبَيْنَكُمُيُوقِعَأَنال!ثثَيْطَان
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اخرجه-انتهينا؟"انتهينا:فقال،عليهفقرئتعمرفدُعي!.نُنتَهُونَأَنتُمفَهَلْالصَّلاةِ

السنن.أصحاب

الأمريحتجل!ااحد،وقعةبعدثلاثسنةفيهذهالتحريمآياتنزلتولما

فمن(1حرمتقدالخمرإن!القومأيها"ألا:المدينةنواديفيمنادمناكثرإلى

الخمرزقاقوشقت،مجهاجرعةفمهفيكانومن،حطمهاكأسيدهفيكان

)5(.11خمرإولاسكريكنلمكأنالأصروانتهى..قنانيهوكسرت

تفسيرهعندقطبسيدلنافيبينهاالخمرتحريمفيالتدرجمنالحكمةأما

أَكْبَرُوَإِثْمُهُمَالِبَّاسِوَنًافِعُكَبِيرٌاٍثْمٌفِيهِمَاقلْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِعَنِيَسْأَئونَكَ):تعالىلقوله

خطوةأولكانأيدينابينالذيالنصوهذا)1:قالحيث921،:البقرةأ!نَّفْعِهِمَامِن

يتلبسفالخيرخالصاً،شراًتكونلاقدوالأعمالفالأشياء.التحريمخطواتمن

غلبةهووالحرمةالحلمدارولكن،الأرضهذهفيبالخيريتلبسوالشربالشر،

علةفتلك،النفعمنأكبروالميسرالخمرفيالإثمكانفإذاالشر،غلبةأوالخير

والمنع.بالتحريمهنايصرحلم!ن،ومنعتحريم

وهو،الحكيمالريانيالقرآنيالإسلاميالترييةمنهجمنطرفلنايبدوهنا

ونحن.وتوجيهاتهوفرائضهشرائعهمنالكثيرفياستقراؤهيمكنالذيالمنهج

والميسر.الخمرعنالحديثبمناسبةالمنهجهذاقواعدمنقاعدةألىنشير

بمسألةأي-الإيمانيالتصورقواعدمنبقاعدةالنهيأوالأمريتعلىَعندما

الأولى.اللحظةمنذحاسماًقضاءفيهايقضيالإسلامفإن-اعتقادية

فإنمعقداجتماعيبوضعأووتقليد،بعادةالنهيأوالأمريتعلقعندماولكن

التيالواقعيةالظروفءويهي،والتدرجباليسرلةالمسطويأخذبهيتريثالإسلام

والطاعة.التنفيذتيسر
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اللحظةمنذأمرهامضى:الشركأوالتوحيدمسألةالمسطكةكانتفعندما

ولافيهامجاملةولا،تلفتولافيهاترددلا.جازمةحازمةضريةفي.الأولى

أساسيةقاعدةمسألةهناالمسألةلأن.الطريقمنتصففيلقاءولامساومة

.إسلاميقامولاإيمانبدونهايصلحلاللتصور

إلىتحتاجوالعادة.هـالفعادةأمرالأمركانفقدوالميسرالخمرفيفأما

بأن،المسلميننفوسفيالتشريعيوالمنطقالدينيالوجدانبتحرلكفبدأ..علاج

ثم..الأولىهوتركهابأنإيحاءهذاوفي.النفعمنأكبروالميسرالخمرفيالإثم

وَأَنتُمْالصّلاةتَقْرَبُوالاآمَنواالذِينَأَيهَايَا)النساء:سورةبآيةالثانيةالخطوةجاءت

لا،متقاربمعظمهاأوقاتخمسةفيوالصلاة..!تَقولُونَمَاتَعْلَمُواحَتَّىسُ!رَى

لعادةالعمليةالمزاولةلفرصتضييقهذاوفي)والإفاقةللسكربينهامايكفي

المدمنأنالمعروفإذ،التعاطيبمواعيدتتعلقالتيالإدمانلمادةوكسر،الشرب

اعتادالذيالموعدفيمخدرأومسكرمنعليهأدمنماإلىبالحاجةيشعر

التغلبوأمكنالعادةحدةفترتالتجاوزهذاوتكررالوقتهذاتجاوزفإذا؟تتاوله

الخمربتحريمالأخيرالحازمالنهيجاءالخطوتانهاتانتمتإذاحتىعليها،

لَعَلَّكُمْفَاجْتَنِبُوةالشَّيْطَانِعَمَلِمنْرِجْسٌوَالأَزْلامُوَالأَنصَابُوَالمَيْرُالْخَمْرُإنَمَا)والميسر:

!.تُفْلِحُونَ

منوالأزلاموالأنصابوالميسرالخمركانت"لقدآخر:موضعفييقولكما

حزمةكلهاوكانت.الجاهليالمجتمعفيالمتغلغلةالتقاليدومن،الجاهليةمعالم

المجتمعذلكسماتمنكونهاوفيمزاولتها،فيعميقارتباطذاتؤاحدة

التيالمفاخرمنويجعلونها،إسراففيالخمريشربونكانوافلقد..وتقاليده

ومدحهمالشعرفيفخرهمعليهاولديرونوشكاثرون،مجالسهافييتسابقون

للشاربينمنهاالشواءواتخاذالذبائحنحرالشرابمجالسيصاحبوكان!كذلك
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هذءوكانتاحولهاهـللتفونبهايلوذونومنالمجالسهذهولأحلاسوللسقاة

ذبائحهمعليهايذبحونكانوالهمأصناموهي-الأنصابعلىتتحرالذبائح

-لكهنتها!أيللآلهةتقدمالتيالذبائحعليهاتذبحكانتكمابدمها،ولنضحونها

كانتشبههاالتيالاجتماعيةالمناسباتمنوغيرهاالخمرمجالسذبائحوفي

فيأخذ،الذبيحةبهايستقسمونكانواقداحوهي.الأزلامطريقعنالميسريجري

وهكذاالأوفر،النصيبيأخذ"المعلَّى(1قدحهفالذي،قدحهبحسبنصيبهمنهمكل

كلها!فيخسرهاالذبيحةصاحبيكونوقدلقدحه،نصيبلامنيكونحتى

وفقكذلكجرلانهاولبدو،الاجتماعيةوالتقاليدالعاداتتشابكيبدووهكذا

الاعتقادية.وتصوراتهاالجاهليةحال

إنمالأنهاالأمرأولفيالتقاليدهذهصالجةفيالإسلاميالمنهجيبدأولم

جذورهاعلاجقبلالسطحفوقمنفعلاجها،فاسدةاعتقاديةجذورعلىتقوم

عقدةمنالإسلامبدأإنما!يفعلهأنالربانيللمنهجحاشا.ضائعجهدالنائرة

الاعتقاديالجاهليالتصورباجتثاثبدأ-العقيدةعقدة-الأولىالبشرلةالنفس

القاعدةأعماقمنإقامته.الصحيحالإسلاميالتصورهـاقامة،جذورهمنجملة

الإلهإلىوهداهمالألوهيةعنتصوراتهمفسادللناسبيّن..الفطرةإلىالمرتكزة

الإلههذامنهميحبهماإلىتستمعنفوسهمبدأتالحقإلههمعرفواوحين.الحق

كانواومانهياً،ولاأمرأيطيعواأوليسمعواذلكقبلكانواوما.يكرههوماالحق

نإ..النصيحةلهموبذلتالنهيلهمتكررمهماالجاهليةمألوفاتهمعنليقلعوا

يثبتفلنأولاًالعقدةهذهتتعقدومالم،العقيدةعقدةهيالبشريةالفطرةعقدة

وما.هاهناالفطرةمفتاحإن..اجتماعيإصلاحأوتهذيبأوخلقمنشيءفيها

زقاقمنهاكشفوكلما،ملتويةودروبهامفلقةسراديبهافستظلبمفتاحهاتفتحلم

تعقدتعقدةحلتوكلما،جوانبأظلمتجانبمنهاأضاءوكلما،أزقةانبهمت
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..نهايةلاماإلى..ومسالكدروبسدتدربمنهافتحتوكلماعقد،

من،وانحرافاتهاالجاهليةرذائلعلاجفيالإسلاميالمنهجيبدألملذلك

إلاإلهلاأنشهادةمنبدأ..العقيدةمنبدأإنما..والانحرافاتالرذائلهذه

عشرثلاثةنحوبلغتحتىالزمنفيهذهاللهإلاالهلاإنشاءفترةوطالت.الله

لهوتعبيدهمالحقبإلههمالناستعريفاالغايةهذهإلاغايةفيهايكنلمعاماً،

لأنفسهميجدونلاوأصبحوا،للهنفوسهمخلصتإذاحتى..لسلطانهوتطويعهم

التعبدية-الشعائرفيهابما-التكاليفبدأتعندئذ..اللهيختارهماإلاخيرة

والنفسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالجاهليةرواسبتتقيةعمليةبدأتوعندئذ

جدالبلاالعبادفيطيعاللهيأمرالذيالوقتفيبدأت..والسلوكيةوالأخلاقية

هـ.)5(.أكان"أيأعنهينهىأوبهاللهيأمرفيماخيرةلهميعلمونلالأنهم

4المطهرةالنبويةالسنةموقف-ثانياً

أوجه:عدةمنالخمرتحريمعلى!شَيمالرسولشددلقد

الخبائث:أموأنهاشركلمفتاحبانهاوصفها-أ

"اجتنبوا:جمم!اللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنفعن

(.01))4/الحاكمرواهشؤكلمفتاحفإنهاالخمر

أم"الخصر:مالجميمالنبيأنعنهما-اللهرضي-عمروبنعبداللهوعن

وخالتهأمهعلىووقع،الصلاةتركالخمرشربومنالكبائروأكبر،الفواحش

72(./5)المجمعالكبير.فيالطبرانيرواه"وعمته

كليرها:عنناهيكلقليلهاتحريمه-2

أسكر!ما:!شَي!اللهرسولقال:قالعنهما-اللهرضي-عمرابنفعن

ماجه.وابنداودوأبوأحمدرواه"حرامفقليلهكثيره

،حراممسكر،كل:!لمج!اللهرسولقال:قالتعنها-اللهرضي-عائشةوعن
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:وقال،والترمذيداودوأبوأحمدرواه،حراممنهالكففملءمنهالفرقاسكروما

حسن.حلىيث

رطلاً،عشرستةيسعمكيالوهو،أشهروالفتحوسكونها،الراءبفتح)الفرق

رطلاً(.وعشرونمائةفهوأُسكِنَتفإذا،كذلكالراءبفتحهو:وقيل

الإسكازوهيتحريمهامنللعلةتوضيحه-3

مسكر،كل:!حِاللهرسولقال:قالعنهما-اللهرضي-عمرابنفعن

وغيرهم.داودوأبووأحمدمسلمرواه(!حرامخمروكلخمر

!شَي!اللهرسولسمعت:قال-عنهاللهرضي-عبادةبنسعدبنقيسعن

يعلى.وأبوأحمدرواهوالغبيراءكهوإياكم،حرامخمروكلخمرمسكركل"ألا:يقول

(.الحبشةأهليصنعهاكان،الذرةمنتصنعالسئكزكَةهي)الغبيراء

وهوالبتععن!حِاللهرسولسئل:قالتعنها-اللهرضي-عائشةوعن

أسكرفهوشراب!كل:!يًخيراللهرسولفقال،يشربونهاليمنأهلوكان،العسلنبيذ

.داودوأبووالشيخانوالشافعيحمدوأمالكرواهحراملأ

)فيالقيمكتابهفي-اللهرحمه-قطبسيدذكرهماالمناسبةبهذهوأسوق

الدائمةاليقظةتنافيمسكربآي-السكرغيبوبة"إن:يقولحيث(القرآنظلال

مراقباً،لحظةكلفيباللهموصولاًليكونالمسلمقلبعلىالإسلاميفرضهاالتي

وتجددها،الحياةنماءفيإيجابياًعاملاًاليقظةبهذهليكونثم.خطرةكلفيلله

أمنوحماية،وعرضهومالهنفسهحمايةوفيوالفساد،العنفمنصيانتهاوفي

متروكاًليسالمسلموالفرداعتداء،كلمنونظامهاوشريعتهاالمسلمةالجماعة

لربه،تكاليف:الدائمةاليقظةتستوجبتكاليفلحظةكلفيفعليه،وللذاتهلذاته

يعي!ث!في!ا،التيالمسلمةللجماعةوتكاليف،لأهلهوتكاليف،لنفسهوتكاليف
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لينهضالدائمةباليقظةمطالبوهو.ويهديهاليدعوهاكلهاللإنسانيةوتكاليف

يكونأنعليهيحتمالإسلامفإنبالطيباتيستمتعحينوحتى.التكاليفبهذه

رغباتهعلىدائمأيسيطرانما.لذةأولشهوةعبدأيصبحفلاالمتاعلهذايقظاً

.الاتجاههذامعشيءفيتتفقلاالسكروغيبوبة.لأمرهالمالكتلبيةفيلبيها

فترةفيالحياةواقعمنهروبالاهيإنحقيقتهافيالفيبوبةهذهإنثم

ينكروالإسلام.الخمارأوالنشوةتثيرهاالتيالتصوراتإلىوجنوح،الفتراتمن

يواجهوها،وأن،الحقائقيرواأنالناسمنويريدالطريقهذاالإنسانعلى

تصوراتعلىالحياةهذهيقيمواولاوفقها،حياتهمولصرفوافيها،ولعيشوا

الىمنهاالهروبأما،والإرادةالعزيمةمحكهيالحقائقمواجهةإن..وأوهام

والإسلام.الإرادةوتذاوب،العزيمةووهن،التحللطريقفهووأوهامتصورات

-الإدمان-القاهرةالعادةقيودمنططلاقها،الإرادةتربيةدائمأحسابهفييجعل

سائروتحريمالخمرلتحريمالإسلاميةالنظروجهةمنوحدهكافالاعتباروهذا

الإنساز)5(.لحياةمفسد..الشيطانعملمنرجسوهي..المخدرات

:غيرالشرببالخمرتتعلقإضافيةلائورتحريمه-4

:الخمرعشرةفي،شطاللهرسول"لعن:قال-عنهاللهرضي-أندسفمن

وآكلويائعها،وساقيها،،إليهوالمحمولة،وحاملهاوشاربها،،ومعتصرها،عاصرها

.والترمذيماجهابنرواهله"والمشترىلها،والمشتريثمئها،

حرمالله"إن:قال!شَي!اللهرسولأن-عنهاللهرضي-هريرةأبيوعن

)3/756(.داودأبورواه"وثمنهالخنزيروحرموثمنها،الميتةوحرموتمنها،الخمر

:يقول!لمجيراللهرسولسمعت:قال-عنهمااللهرضي-عبا!ابنوعن

وعاصرها،الخمرلعنوجلعزاللهإنيامحمد):فقالجبريل"أتاني

وساقيها،ومبتاعها،ويائعها،،إليهوالمحمولةوحاملها،وشاربها،ومعتصرها،
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.الإيمانشعبفيوالبيهقي(1)4/45والحاكم/316(ا)أحمدأخرجهومستقيها"

شاريها:عنللإيماننفيه-5

الزانييزني"لا:قال-لمجي!اللهرسولأن-عنهاللهرضي-هرلرةأبيفعن

الخمريشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقولايسرق،مؤمنوهويزنيحين

والنسائي.والترمذيداودوأبوالشيخانرواهمصمن؟وهوياثمريهاحين

الخمرشربأوزنى"من:قال!ي!اللهرسولأن-عنهاللهرضي-وعنه

1/22(.)الحاكمرواء"رأسهمنالقميصالإنسانيخلعكماالإيمانمنهنزع

باللهيؤمنكان"من:قال!لمج!هالنبيأن-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن

علىيجلسفلاالاَخرواليومباللهيؤمنكانومنالخمر،يشربفلاالآخرواليوم

11/191()الطبرانيرواهالخمر"عليهايشربمائدة

الخمر:شاربلحدتشريعه-6

،والنعالبالجريدالخمرفيجلد!سَمهالنبي"أن-عنهاللهرضي-أنسفعن

عديه.متفق"أربعينبكرأبووجلد

الاَخرة:فيالشديدبالعذابلشاريهاوعيده-7

يدخلونلا!ثلاثة:قالى!سحِالنبيأن-عنهاللهرضي-موسىأبيفعن

للخمرمدمناًماتومنبالسحر.ومصدق،الرحموقاطعالخمرمدمن:الجنة

المومساتفروجمننهريجري"قال:؟نهرالغوطةوماقيل:"نهرالغوطةمناللهسقاه

وصححه.والحاكمصحيحهفيحبانوابنيعلىوأبو)4/993(أحمدرواهفروجه!ا!النارريحأهليؤذي

"مدمن:لمجم!اللهرسولقال:قالعنهما-اللهرضي-عباسابنوعن

1/272(.)أحمدرواهوثن،كعابداللهلقيماتإنالخمر

!ثلاثة:قالجمي!اللهرسولأنعنهما-اللهرضي-عمربنعبداللهوعن



الخبث"أهلهيقرفيالذيوالديوث،والعاقالشمرمدمن:الجنةعليهماللهحرم

.الإسنادصحيح:وقالوالحاكم!والبزار،والنسائىلهواللفظ)2/96(أحمدرواه

مخمر،كلقال:!ي!اللهرسولأن-عنهمااللهرضى-عباسابنوعن

تابفإنصباحاَ،أربعينصلاتهبخستمسكراَشربومن،حراممسكروكلخمر

قيل؟الخبال،طينةمنيسقيهأناللهعلىحقاَكانالرابعةعادفإن،عليهاللهتاب

.والترمذي)4/86(داودأبورواهاالنار"أهل"صديد:قال)اللهسوليا؟الخبالطينةوما

شرب"من:جميماللهرسولقالقال:-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن

.الترمذيإلاالجماعةرواهاذخرة،فيحرمهامنها،يتبلمثمالدنياالخمرفي

هـانكارالسنةتعطيلإلىيدعوإنماالخمرلتحريمالمنكرفإنكلهذلكوبعد

إلىيلجأتجدهفلذا،وشهواتهرغباتهيوافقلاذلكلأنالتشريعفيمكانتها

لأخطائه.وتبريراًلنزواتهإرضاءالدينيةالمسلمّاتفيالمذمومةالمجادلة

ا!مر)لخريممقالصحابةموقف-ثالناً

للقرآنفهماًالناسأكثرهمجمييِماللهرسولصحابةأنفيعاقليشكلا

الخمر؟تحريمآيةنزولبعدالصحابةعملفماذا،لهوتطبيقاًالكريم

أبيمنزلفيالقومساقي"كنت:قالأنه-عنهاللهرضي-أنسعنالبخاريروى

قدالخمرإنألايناديمناديأ!اللهرسولفأمر.الفضيخيومئذخمرهموكان،طلحة

(1.المدينةفيفجرتفهرقتهافخرجتفأهرقهااخرج:طلحةأبوفقال:قال..حرم

5/112(.الفتحمعالبخاري)انظرعليهماللهرضوانجميعهمالصحابةفعلوكذلك

"يا:يقول!ي!اللهرسولسمعتقال:-عنهاللهرضي-سعيدأبيوعن

عندهكانفمنأمراً،فيهاسينزلاللهولعلبالخمؤيعزضاللهان!الناسايها

الله"إني!:قالحتىيسيراَإلالبثنافماقال:به،ولينتفعفليبعهشيءمنها

يبع"ولايشربفلاشيءمنهاوعندهالايةهذهأدركتهفمنالخمرحرمتعالى
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012(.إ3/5مسلمرواه.فسفكوهاالمدينةطريقفيمنهاعندهمكانبماالناسفاستقبل:قال

8علاجماا-رابعاً

ما:بعضهمقالحتى،بالإجماعالخمرشربتحريمعلىالعلمأهلاتفق

المسلمينمنأنكرمنإن..العلماءقالولذاالخمر،منأشدشيئاًاللهحرم

الإسلامعنمرتداًيعتبرواجماعاً،وسنةكتاباًالتحريمثبتأنبعدالخمرتحريم

.بالضرورةالدينمنمعلومألإنكاره
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الثالقالفصل

للغمرمناف؟هل

الخمر:فيتعالىاللهبقولمحتجينمنافعللخمربأنالناسبعضيدعي

نَّفْعِهِمَا!ه!مِناَكْبَرُوَإِثْمُهُمَالِلناسِوَمَنَافِعُكَبِيرٌإِثْمفِيهِمَاقُلْوَالْمَيْسِرِالْخمْرِعَنِ)يَسْأَلُونَكَ

الاَية.إليهاأشارتالتيالمنافعمنفيهالماالخمرنشربنحن:يقولونفلذا

جراءمنالإنسانعلىتعودقدالتيالمنافعإن:-باللهمستعيناً-وأقول

الدينخسارةعليهيترتبإثمهاأنكما.شربهاإباحةتبررلاللخمراستعماله

.والآخرةوالدنيا

ايثيلي()كحولهيئةعلىتكونالخمراستخداماتمعظمأنبالذكروالجدير

سيأتي.كما-الاستخداماتمنعددفيالحالهذهفياستعمالهيمكنحيث

علىتعودالتيالمنافعمنبعضاًنسوقبالباطلالباطلأهليتشدقلاوحتى

ومنها:الكحولاسقخداممنالإنسان

فقط.مروجوهاوهمالناسمنفئةعلىتعودماديةمنافع-ا

البولطدراروالنشوةبالدفءمؤقتشعورمن-سيأتيكما-عابرةمنافع-2

.سنرىكما-تزولماسرعانوالتيالحياءلزوالوالإقداموالشهوةواللذة

.الأخرىالكيميائيةوالصناعاتوالصيدلةالطبفياستعمالاته-3

الصيدلةبكليةالمشاركالأستاذ-المهتديفريدللدكتورالمجالوأترك

الإيثيليالكحولاستعمالاتأهمعننبذةليعطينا-بالرياضسعودالملكبجامعة

والصناعي.الطبيالمجالفي
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والصيدلة4الطبفىاسقعمالاته

كمادةالماءمع07%()حواليبتركيز()الإيثيليالكحوليستخدم

خاصةللجلد،الموضعيالتطهيراستعمالاتهوأهم،ه(isinfectant)مطهرة

نأذلكفيوتأثيره.(Germicidal)الميكروباتعلىيقضيفهوالإبرحقنعند

كذلكبها،الطاقةتكولنعمليةولثبطالبكتيرلابروتينيمسخالمائيالكحول

الجراحيةالآلاتتعقيممثل(Sterilization)التعقيمفيالكحوليستخدم

.(Thermometers)الحرارةدرجاتقياسوأجهزة

وغيرالعضويةالكيميائيةالموادمنلكثيرمه!اكمذيباستعمالاتهوأكثر

لذاالماء،بعدأ+لا(97م1،5)ا+ص!1703عالميمذيبثانييعتبرحيثالعضوية

والبلاسموالرتنجاتالطيارةوالزلوتالثابتةالقلوتإذابةفييستخدم

.لصبغاتوا

فييدخلحيثالموادمنلكثيركمذيبالأدولةتحضيرفييستخدمكما

والصبغات(Infusions)والنقعيات(Mixtures)الأمزجةتركيببعض

(Tinctures)لخلاصاتوا(Extracts).وغيرها

يستخدموالذي(Ethre)كالأثيرطبيةموادلتحضيرأوليةكمادةيستخدمكما

حافظة.كمادةيستخدموالذي(Acetaldehyde)والأسيتالدهيد،مخدرةكمادة

بدايةمعقيمتهاتفقدبدأتالاستخداماتهذهمعظمأنبالذكروالجدير

الدوائيةالصناعاتفيالكحولاستخداممنالتحذيريةالصيحاتظهور"بعض

الدواءبعنوانالثانيالملحقانظر-الأخرىالمذيباتوبعضبالماءواستبداله

الملاحق.قسمفيالكحولمنالخالي
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العطرية4العطوروالموادصفاعةفياسقعمالاته

Eau)الكولونيامثلالعطورأنواعجميعتحضيرفييستخدم de colognes)

كماالخ،(Essences)..المقوىأوالمركزالطيبوماء(Perfumes)الطيبوماء

التيالأخرىوالمواد،العطريالصابونمثلالمطرلةالموادتركيبفييدخل

الزينة.فيتستخدم

الاخرى4اسقعمالاته

(Stains)والصبغات(Varnishes)الورنيشاتصناعةفييستخدم

وغيرها.(Plastics)والبلاستيك

(Enginesandكائأه")139والصواريخللمكيناتالداخليللاحتراقكوقوديستخدمكما

المركباتمنالعديدولتحضير(،Antifreeze)للتجمدمضادةكمادةولستخدم

هـهـ)35(.أ-الأكسدةبواسطةوالألدهيداتالعضويةالأحماضمثلالمهمةالكيميائية

4كعلاجاستخدامه

:فقالعنهافنهاهالخمرعنالجعفيطارقسألهعندما!شًي!النبيعنصحلقد

ماجه.وابنداوودأبورواهداء،ولقهبدواءليسائه5:لمجمفقالللدواء،صنعهاأإنما

فيالموضوعهذافصلوقد-كدواءالخمراستخدامتحريمعلىذلكفدل

.1()رقمالملحقفيبالمحرماتالتداويحكمبحث

حالتينفيإلاكعلاجالكحولفيهايوصفحالاتعلىأقفلمعلميوحسب

هما:

وأالعمىإلىيؤديقدوالذي(Methanol)الميثيليبالكحولالتسممحالة-ا

يعطىلذا،قليلةبكمياتأخذلوحتىالوفاةوربماالقلبعضلةتسمم
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التأثيرحدةمنيخففحتىمعينةبنسبالوريدطريقعنالايثيليالكحول

سرعةثمومن،الجسمفياستقلابهبتأخيروذلكالميثيليللكحولالسمي

أمكنتعالىاللهبفضلولكن..التنفسأوالبولطرلقعنلهالجسمطرح

عنوذلكالميثيليبالكحولالدمتسمملإزالةأخرىطرلقةإلىالتوصل

السائلغسيلأو(Haemodialysis)الدمغسيلجهازاستخدامطريق

Peritoneal)البردتوني dialysis06(.لأ

Preterm)المبكرةالولادةعلاجفي-2 labour)منالكحوليحدثهمابسبب

المسلمينعنالحرجرفعوبرحمتهاللهبفضلولكن.الرحملتقلصاتتثبيط

بالريتودرينيعرفجديدعقاراكتشافام089عامفيللعلماءهيأبأن

(Ritodrine)نأودونأكثربفعاليةالإيثيليالكحولاستخداممحلليحل

)72(.والجنينالأمعلىالكحوليحدثهاالتيالجانبيةالأعراضيسبب
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تموقد.الطعامتناولمنصاحبهاتمنعقدالهضمفيشديدةباضطرابات

الهضمي.الجهازعلىالخمرتأثيرفصلفيذلكتفصيل

ثى4الثاءعاالإد.

منتمكنهحراريةطاقةشاربهاتكسبالخمربأنجهلاًالناسبعضيدعي

البرد.مقاومة

التي-الداخليةحرارتهبحفظتكونالجسمتدفئةعمليةإن:الطبرأي

بالجسمالمحيطالهواءفيتتبددلاحتى-الحيويةالوظائفلاستمراريحتاجها

ضئيل.بقدرإلا

وذلك.يزولماسرعانبالدفءمؤقتشعورفييتسببفإنهالكحولأما

يؤديمماالجلدسطحتحتالموجودةالدمويةالأوعيةعلىالكحولتأثيرإلىيعود

السطحيةالمناطقعلىبالتواردالدممنأكبرلكميةالسماحثمومنتمددها،إلى

محملاًيكونالدمولأنمثلاً.الوجهفياحمرارشكلعلىذلكفيظهرالجلد،من

ولكنالأمر،بدايةفيبالدفءيحسالسكيرفإنلذا،الداخليةالجسمبحرارة

،الخارجإلىالجسمحرارةلتنسربنتيجةالإحساسذلكيختفيماسرعان

ليسالكحولأنكما.الباردةالأجواءفيالقشعريرةوتنتابهبالبردالمرءفيشعر

الكحولشاربيأننجدلذا،حرارةمنفقدهعماالجسميعوضأنيستطيعحقيقياًغذاء

وغيرها.الرئويةوالالتهاباتوالزكامالبردبنزلاتللإصابةعرضةالناسأكثرهم

السنةرأسحفلاتبعدأوروبافيتكثرالتيالمفاجئةالوفاةحالاتأنكما

ثمالخمرشربفيالليلمعظميقضونتجدهمحيثذلك،علىشاهدخيرتعتبر

الاَخر.تلوالواحدفيتساقطونالبرودةالشديدالطلقالهواءإلىيخرجون
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الرابعلفصلا

وأباطيلأوهاه!الغمرمه

الطبجاء،النا!بينانتشرتوأوهامادعاءاتعدةعلىالبابهذايشتمل

هوالخمرحرمالذيبأنخالدةحقيقةويقرروبطلانها،فلفهاليكشفالحديث

خَلَوًمَنْيَعْلَمُأَلا):التتزيلمحكمفيالقائلوتعالىسبحانهالخبيرالحكيمالعليم

أَنفُسِهِمْوَفِىالآفَاقِفِيآيَاتِنَاسَنُرِيهِمْ!اله:علاهفيجلوالقائل.الْخَبِيرُ!اللَّطِيفُوَهُوَ

.!لثَهِدٌشَيْءٍكلعَلَئأَنَّهُبِرَتِكَيَكْفِلَمْأَوَالْحَقأَئهُلَهُمْلينَحتًى

يلي:ماالادعاءاتتلكأهمومن

،الاولءعاالاد.

غيريستعملهالذا،للشهيةفاتحةالخمربأقجهلاًالناسبعضيدعي

موائدهم.علىالمسلمين

أقلأو)8%(بنسبةالكحولتركيزأنالدراساتبعضأثبتت:الطبرأي

إذاأما.الهيدروكلوريكحامضومنهاالمعديةالعصارةإفرازعلىالمعدةتحفز

لجدارالمبطنالمخاطيالغشاءيصيبوتقرحاًتهتكاًفإن27%(-)14النسبةبلغت

إصابةالىالنهايةفييؤديالذيالأمر.الحامضهذالتأثيريعرضهامما،المعدة

الهضمية.القناةمنالعلويةالجهةنزيفإلىبالإضافةالحادبالالتهابالمعدة

بالالتهابحينهاتصابالمعدةفإنالخمرشربعلىالإنسانداومإذاأما

شارببفقدانالأمروينتهي،بالتناقصالمعديةالعصارةكميةوتبدأ،الضموري

للشهية.الخمر

الإصابةالىيؤديمماالأمعاءحركةعلىيؤثرالكحولأنبالذكروالجدير



الحقيقةهذهإقرارفيالحديثالعلمالإسلامسبقلقد:الإسلامحكم

الحميريديلمقام!رِوالنبيعلىاليمنمنوفدقدمفعندماعام،وأربعمائةبألف

شديداً،فيهاعملاًنعالجباردةبأرضانا!اللهيارسول:فقال!،النبيوسأل

رسولفسأله؟بلادنابردوعلىأعمالناعلىبهنتقوىالقمحمنشراباًنتخذ!نا

تاركيه،غيرالناسإن:قال"فاجتنبوه؟،:قالنعم،:قاليسكر؟"))هلخممررِ:الله

.داودأبورواه-،فقاتلوهميتركوهلم"فإن!ش:اللهرسولفقال

فيالمسكراتلمكافحةعشرالتاسعالدوليالمؤتمرعقدام389عاموفي

بالخمور)46(.تتعلقشتىمواضيعلبحث،ببلجيكا)أنفرس(مدينة

كان"لقدقائلاً:بالنمسافيينامستشفىأْطباءكبيروقفالمؤتمرهذاوفي

منجرعاتبتعاطييوصونكانواعندماعظيمعلميخطأعلىالأطباءبعض

تأثيرمنيبدوكانلماالبرد،مقاومةفيمنهاللاستفادةالكحوليةالمشروبات

فيبالدفءالشعورإنقائلاً:واستطرد.تتاولهاعندالجسمتدفئةفيظاهري

".الحرارةدرجةفيانخفاضيعقبهإذ،كاذبشعورهوإنماالحالةهذه

أشدمنوهي-أيسلنداأهل"كانالعلماء:أحدفقال،المناقشةبابفتحثم

فكثرت،الكحوليةالمشروباتبتعاطيالبردمقاومةعلىيستعينون-برودةالبلدان

هذهوأثبتت،الغرضلهذالجنةفألفواالأمر،ولاةبالأقلقحدإلىالوفياتبينهم

حرارةيستتفذونالقومانإلىراجعالجزيرةفيالوفياتكثرةأناللجنة

سطحإلىالجسمداخلمنالدمفيصعد،المسكراتمنيتعاطونهبماأجسامهم

بانتهاءالحياةفتنتهي،آخرهعلىتأتيحتى،تدريجيأالجوبرودةفتبردهالجلد

يحرمتشرلعإصدارالىأيسلندابرلماندفعتالتيهيالظاهرةوهذه.الحرارة

11.البلادفيالخمر

ماالىالمؤتمرأعضاءأنظارألفتأن"اريد:فقالالسمويدمندوبنهضثم
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لارتيادمنطادفيذهبواعندمارحلتهمفيوصحبه)سكوت(للدكتورحدث

،الباردةالأجواءفيالخمرتأثيرمدى)سكوت(أدركفقد،الجنوبيالقطب

تحملعلىقدرتهاأجسامهمتفقدلاحتىالخمريشربوابألاأصحابهفأوصى

الولسكي،زجاجاتإلىوعمدوا،النصيحةهذهأصحابهنسيوعندما..البرد

نصيحتهاتبعواالذينأن:مذكراتهفي)سكوت(الدكتوردونهاكماالنتيجةكانت

".غيرهمدوقالموتمنوحدهمنجواالخمرشربواجتتبوا

البشريةالضحايا"إن:يقول(غلوش)أحمدالدكتورمصرممثلقامعندئذ

دينهمأوامراتباعهمبسببأمرهامنالمسلمونسلمقدالأعضاءإليهاأشارالتي

فيتتفعلاأنهالهموأوضحالخمر،شربمنحذرهمحيث،!شم!محمدونبيهم

مر)قدالحميريديلمرواهالذيالحديثترجمةلهمقدمثمالبرد"مقاومة

(.تخريجه

وطلبوا،والتصفيقبالاستحسانكلمتهوقابلواالمؤتمر،أعضاءدهشعندئذ

مقاومةفيالسليمالطريقواعتبروه.الشريفالحديثنصعليهميمليأنمنه

)46(.البرد

حرارةدرجةلانخفاضسبباهمإن:فيقولالبار(علي)محمدالدكتورأما

الشماليةلأمريكالطبية19المجلةتقولكماهووالوفياتالإغماءوحدوثالجسم

89ينايرفيالصادرعددهافي iالخمر.شربهو:ام

طرق:بعدةذلكالخمروتفعلقائلأ:يستطردثم

الإنسانفيفقدالجلدسطحعلىالموجودةالدمويةالأوعيةتوسعأنهاأولاَ:

.القارسالجوإلىجسمهحرارةمنمزيداً

تمنعأنهاكماجلوكوزاإلىالمختزنالسكرتحويلعمليةالخمرتمنع:ثانياَ



طاقة.إلىالجلوكوزأكسدة

الجوفيتحصلالتيوالارتجافالارتعاشعمليةالخمرتمنعثالثاَ:

طاقة.إلىالمختزنالسكرمنكبيرةكميةتحوللأنهاجدأهامةالعمليةوهذه..القارس

حرارةدرجةتنظيمعنالمسؤولةالمخيةالمنطقةعلىالخمرتؤثر:رابعاَ

بالشلل.فتصيبهاالجسم

المخمورينترىماوكثيراً،والإدراكالوعيبفقدانالمخموريصابخامسأ:

فييتسكعونوهمالغربفيالميلاديةالسنةورأسالميلادأعيادفيوخاصة

ماإلىهناكالجودرجةتنخفضحيثالعراءفيينامونثم،والحدائقالشوارع

الصفر.تحت

..حرارتهجسمهويفقدوعيهالمخموريفقدمجتمعةالعواملهذهونتيجة

.الكاذببالدفةبالشعورينعموهوالبردمنفيموتالانخفاضفيالحرارةدرجةوتبدا

حالاتلحدوثسببأهمهيالخمر"إن:الحديثةالأبحاثتقولولهذا

ماالحالاتهذهفيالوفياتنسبةوتتراوح.المفاجئالجسمحرارةدرجةانخفاض

منا!لخمورالشخصازاحةسرعةمدىعلىذلكويعتمد%(،08-03)بين

)26(.!صا"العلاجودقةسرعةوعلىالجوبرودةدرجةوعلىالباردالمكان

لث)الفاءعاالاد.

عنهاثبتلماالقلبلمرضىوخصوصاَطبيةفوائدللخمربانبعضهميدعي

الدموية.للاوعيةتوسيعمن

الموجودةالدمولةالأوعيةيوسعالكحولفإنسابقاًعلمناكما:الطبرأي

القلبلعضلةالمغذيةالدمويةالأوعيةمعالعكسيفعلأنهإلاالجلد،سطحتحت
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Coronary)التاجيةبالشرايينتمرفوالتي arteries)،فيالكحوليتسببحيث

الكوليسترولمثلالدمدهنياتنسبةزيادةمنيحدثهمابسببوذلكتصلبها،

تصلبهافتسببالأوعيةجدرانعلىبدورهاتترسبوالتي،الثلاثيوالجليسرين

1(،11)5القلبيةالترويةبفقرالإصابةإلىالنهايةفييؤديمماوتضيقها،

احتشاءوربما(،AnginaPectoris)الصدر()خناقالصدريةوخصوصاًالذبحة

Myocardial)القلبعضلة infarction).

الإسلاميالفكرمجلةفينشرلهمقالفيالشريفعدنانالدكتوريقول

ذلكمنطبياًالتاكدقبل-الأطباءبعضنصح"لقداهـ:504محرم01()العدد

بأنالتاجيالشريانبقصورالمصابينالقلبمرضىمنالبعض-جازمةبصورة

نأاعتبارعلىالولسكيمنكأساًبالتحديدأو،الكحولمنقدحاًليلةكليتتاولوا

الصدرية.الذبحةعوارضحصولويمنع،التاجيةالشرايينيوسعالكحول

لنتيجة؟اكانتفماذا

لنفسثبتإذ،الحالاتأكثرفيعكسيةبلمجديةغيرالنتيجةكانتلقد

الشرايينيوسعالكحولأن:الطبيةالبدعةبهذهعليناطلعواالذينالأطباء

العضليةالمناطقفإنالحالةهذهوفي،التصلببفعلمتضيقةليستوالتيالعادية

دممنيصلهامايزدادانبدل،متصلبةتاجيةلشرايينبتغذيتهاالتابعةالقلبية

سليمةقلبيةشرايينمنتبقىمافقطيوسعالذيالكحولتناولحالةفييقل

يتطلبهاالتيالدمكميةلزلادةبحاجةليستأصلاًهي،عضليةمناطقتغذي

الطبية.التعابيرفيالسرقةبعارضيعرفماوهذاعملها،

الأطباء!ارشاداتالمرضستاروتحت،المخمليةالعصريةالوصفةوبفضل

ثمباع!ملهازجاجةإلىوانتهىثلاثةثمكأسينالكأسأصبح،الكحولمدمنيالى

".الإدمان
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اعتقادهناككانالزمانقديم"منذ:فيقولالخطيبمحمدالدكتورأما

الطبيةالبحوثأثبتتوقد،للقلبالتاجيالشريانيوسعالكحولبأنشائع

ألموأن،للقلبالتاجيالشريانعلىمباشرتأثيرايلهليسالكحولأنالحديثة

المخ.فيالألممراكزعلىالمخدرالكحوللتأثيرنتيجةيخفالقلبيةالذبحة

تحدثفإنهازادتإذاالكحولكميةأنأيضاًالحديثةالأبحاثوأثبتت

يسببالدمفيا%()بنسبةالكحوللأنوذلكهـاجهاداً،القلبعضلةفيتسمماً

فقدالعواملهذهومن.الدقيقةفينبضاتعشرالقلبنبضاتعددفيزيادة

.للوفاةفيتعرضالفراشيلزمفلاالوهميةوبالراحةالألمبزوالالمريضيشعر

معرضإنسانأيينصحونالحديثالعصرفيالأطباءأصبحفقدولهذا

".والتدخينالكحولعنهابالامتتاعالصدريةللذبحة

منأوقيتينأنالباحثونوجدلقد:فيقولالبارعلىمحمدالدكتورأما

علىلهتسببفإنها،الصدريةالذبحةمنيعانيلمريضأعطيتإذاالوشمكي

اعطاءأنعلىيدللوهذا.القلبتخطيطفيالآثاروتظهر،صدريةذبحةالفور

منأساسلهوليس.قاتلوهمهوكملاجالصدريةالذبحةلمرلضالكحول

القلب.جلطةإلىيؤديوقد،الذبحةمرضتفاقمإلىيؤديإنهبل،الصحة

تسببفقطالويسكيمنأوقيتينأنالطبيةالأبحاثأظهرتوقد:يقولثم

منأوقياتستةأن)رلجان(لاحظكما02%(،)بنسبةالقلبعملفىِانخفاضاً

الضغطارتفاعالىأدىمماالضخعلىالأيسرالبطينقدرةعدمالىأدتالويسكي

Increased)الانبساطيةالحالةفيالأيسرالبطينداخل End Diastolic Pressure،)

القلب.هبوطعلاماتإحدىوهي

،الكحولشرببعدبالدمالرئتيناحتقانزيادةآخرونباحثونلاحظكما

)26(.مصأ.القلبهبوطعلىأخرىعلامةوهي
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وزيادةبلإثارةفييتسببالكحولأن"على:وبيرد()نوتالباحثانهـلؤكد

،(Prinzmetalangina))برلنزميتال(نوعمنالصدرلةبالذبحةالإصابةنسبة

وتصحبها،الليلفيسيماولاالراحةأثناءالمرءتصيبالصدرفيألمنوباتوهي

التاجيةالشرايينإحدىفيتضيقعنوتنتج،القلبتخطيطفيمؤقتةتغيرات

نأفيمنطقيسببهناكليسفإنهلذا،القلبعضلةتغذّيالتيالرئيسية

".الصدريةالذبحةمنيعانيلمريضالكحوليوصف

الفجأةموتنسبةارتفاعإلىيؤديلأنهخطيراًالنوعهذاويعتبر

(Sudd Death)،الكحوليوصفأنفيمنطقيسببهناكليسفإنهلذا

)27(.الصدريةالذبحةمنيعانيلمرلض

الدهنياتنسبةيرفعالكحولأنأظهرتالدراساتبعضأنمنوبالرغم

تصلبمنالوقائيةالعواملمنتعدوالتي،الدمفي(5H)طالكثافةالعالية

تشملوالتي(،11I)5القلبيةالترويةبفقرالإصابةمنالوقايةثمومنالشرايين

اشتراكتؤكدقرائنعدةهناكأن،إلاالقلبعضلةواحتشاءالصدريةالذبحة

..القلبيةالترولةوفقرالشرايينبتصلبالإصابةفيالكحول

يلي:ماالقرائنتلكومن

العواملمنالأخيرويعتبرالسجاير.تدخينمعالكحولعلىالإدمانترافق-ا

القلبية.الترولةبفقرالإصابةعلىالمساعدةالمهمة

منيعتبروالذي،الدمضغطبارتفاعالإصابةنسبةزيادةفيالكحولدور-2

القلبية.الترويةبفقرالإصابةعلىالمساعدةالعواملأهم

علىيساعدمما.(Hyperlipiedmia)الدمدهنيةفلادةفيالكحولدور-3

ثمومنتصلبهاإلىيؤديمماالدمولةالأوعيةجدرانعلىالدهونترسيب

القلبية.الترولةبفقرالإصابة
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فيالمتخصصينأشهروهو-()والد()برونالبروفيسورأما

كتابه:فيفيقول-(القلب)أمراضكتابوصاحب،العالمفيالقلبأمراض

الدهنياتنسبةيرفعالكحولأنأظهرتالتيالدراساتبعضوجودمن"بالرغم

وقائيكعلاجالكحولباستخداممطلقاًأنصحلاأننيالا،الدمفيالكثافةالعالية

81(.)(1القلبيةالترويةبفقرالإصابةمن

الرلاضمستشفىفيالقلبأمراضاستشاري-طه()أحمدالدكتورأما

النوباتمنيقيالخمرتعاطيهل:عليهطرحسؤالعلىفيجيب-المركزي

فيهيدعيببحثالطبيةالدورياتعليناتطلعوالفينةالفينة"بين:بالآتي؟القلبية

يكونوأن.القلبيةالنوباتمنولقي،القلبيصلحالخمرمنقليلاًان:ناشره

وتعالىسبحانهاللهلأناثنانفيهايجادللاحقيقةفهذهالفوائدبعضللخمر

التيالخالدةالآيةاطارفيولكن،للناسمنافعفيهاأنأخبرناالخبيرالحكيم

عَنِيَسْأَلُونَكَ):تعالىقالنفعها،يفوقماوالضررالإئممنالخمرفيأنتقرر

!و.نَّفْعِهِمَامِناَكْبَروَإِثْمُهُمَالِلناسِوَمَنَافِعُكَبِيرٌإِثْئمفِيهِمَافلْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِ

النوباتمنيقيالخمرأنتدعيالتيكلها(يكنلم)إنالبحوثومعظم

وأقليلةبكمياتالخمريتعاطونمنمقارنةعلىتقومالمميتةوغيرالمميتةالقلبية

لنوباتوتعرضوالفترةتعاطيهابعدالخمرعنامتنعوامنأوكثيرةأومتوسطة

يتعرضوالمممنآنفاًالمذكورةالأربعةالأصنافمنضابطةبمجموعة،قلبية

المقطعذاتالدراساتباسمتعرفالتيالبحوثمنالنوعهذاومثل،قلبيةلنوبات

ذاتالدراسةذلكيثبتهـانمايثبتهالاولكنشيئينبينالعلاقةيظهرقدالعرضي

ترصدسنواتلعدةالناسمنمجموعةتتبعالتيالدراسةوهي،الطوليالمقطع

مدلولبينالشاسعالفرقعلىولندلل.البحثموضوعالمرضحدوثفيها

يموتونمنبينشخصيقارنقد:الآتيالمثالنوردوالطوليةالعرضيةالدراسة
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علىيموتونالذينعددفنجد،فراشهمعلىيموتونومنالطريققارعةفي

خطراًأشدالفراشفيالبقاءأنفيستنتج،الطريقفييموتونممنأكبرفراشهم

نأفلو.صحيحةغيرنتائجإلىأدتعرضيةدراسةفهذه،الطريقفيالسيرمن

نسبةأنلوجدالناسمنمجموعةتتبعالنتيجةهذهمثلإلىتوصلالذيالباحث

علىالموتىوأنيوم،كليموتونالأصحاءمنفراشهمإلىيأوونالذينمنضئيلة

فييموتونمنوأن،الطريقفيالسيرمنعلتهمأقعدتهمالذينهمالفراش

المثالوهذا.الشبابسنفيمعظمهمالذينالأصحاءمنهمالطريقحوادث

مغلوطة.نتائجإلىتؤديقدالفكرإعمالدونوحدهاالإحصاءاتأنلنايوضح

القلبية؟النوباتمنتقيالخمرهل،الرئيسيموضوعنالنناقشوالآن

هذافيالغربفيأجريتالتيالدراساتأنالبالعنيغيبألاينبغيأولاَ:

ولا،الماضيفيالخمرتعاطواأويتعاطونالذينمنمجموعةبينتقارنالمجال

نأيندرأنهإذ،حياتهفيمطلقاًيتعاطاهالمومنالخمرتعاطىمنبينتقارن

فلو،حياتهفيلمرةولوالخمريتعاطلممنالمسلمينغيرمنالغربفييكون

لممنوبينمعتدلةأوقليلةبكمياتالخمريتعاطونمنبينمقارنةأجريت

عرضةأقلمطلقأالخمريتعاطلممنأنالمقارنةأثبتتلربمامطلقاًيتعاطوها

القلبية.للنوبات

يتعاطونمنفإن،المجالهذافيأجريتالتيالبحوثتعريفحسبثطنياَ:

مراتثلاثأومرتينالخمريتعاطونالذينهممعتدلةأوقليلةبكمياتالخمر

إذاسيماولاالأخرىالجسمبأجهزةضارةأنهاشكلاالكميةوهذهيومياً،

طويلة.لفترةاستمرت

وبينمعتدلةأوقليلةبكمياتالخمريتعاطونمنبينالفرقيكونقدثالثاَ:

فييموتونكبيرةبكمياتيتعاطونهاالذينأنهو:كبيرةبكمياتيتعاطونهامن
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العمرإلىيصلواأنقبلالخمريسببهاالتيالأخرىالأمراضمنمبكرةسن

الطوللة.بالدراساتإلاإثباتهيمكنلاوهذا،القلبيةالنوباتفيهتحدثالذي

القلبية،النوباتمنيقيالخمرأنالطوليةالدراساتمنأيتُثبتلمرابعاَ:

شاربلدىالقلبيةبالنوباتالإصابةنسبةأنأثبتتفقدذلكمنالعكسعلىبل

الدمفياليوريكوحمضالدهنياتنسبةوزيادةالوزنلزلادةنتيجة،أعلىالخمور

الأيسرالبطينوظيفةواختلافالقلبضرياتانتظاموعدمالدمضغطوارتفاع

مرضبينوثيقةعلاقةتظهرلمالدراساتاحدىانبلالخمور.متعاطيلدى

لعدةالمتابعةولكن،الدراسةبدايةفيللقلبالمنذيةالتاجيةالشرايينتصلب

نأيثبتمماالتاجيةوالشرايينالقلبعلىللخمرالسلبيةالآثارأثبتتسنوات

الدراساتتفوقيؤكدمما،القلبعلىالخمرتأثيريظهرالذيهوالسنينمرور

العرضية.الدراساتعلىالطولية

التاجيةالشرايينتصلبنتيجةالفجأةموتالخمريسببلا:خامساَ

نتيجةالفجأةموتيسببقدبل،فحسبالقلبنوباتحدوثثمومنوانسدادها،

معروفبعضها:لأسباب،التاجيةالشرايينسلامةمعالقلبضرباتانتظاملعدم

.الآنحتىمعروفةغيرلأسبابأو،القلبعضلةكاعتلال

يقلل،قليلةأومعتدلةبكمياتشربماإذاالخمرأنبعضهميدعيسادساَ:

الكثافةعاليالكوليسترولنسبةزيادةطريقعنالقلبيةللنوباتشاربهتعرضمن

أخرىعواملهناكأنإلا،الشرايينتصلبمنواقيةأنهاتدرفوالتي،الدمفي

ضارةبأنهاتعرفوالتي،الكثافةمنخفضالكوليسترولنسبةفلادةإلىتؤدي

والمصبي،النفسيكالتوتر،الكثافةعاليالكوليسترولنسبةانخفاضأوللقلب

المجتمعاتفيالخمرمتعاطيفإن،البحوثهذهمثلفيتقويمهايمكنلاوالتي

الضنك،لحياتهسلوىعنوبحثاًالحياةضفوطمنهروبأذلكإلىيلجأالغريية
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منعاليةبنسبةالخمرمتعاطيتميزفيالسببهوالتوترهذاخفضيكوقوقد

الكثافة.عاليالكوليسترول

الكثافةعاليالكوليسترولنسبةأرتفاعأنإلىتشيربحوثهناكسابعاَ:

نتيجةوليسالخمرمنهاصنعالتيالفواكهلبقالِانتيجةهوالخمرمتعاطيلدى

علىتعملمؤكسدةموادعلىتحتويوالخضرواتالفواكهأقإذ،نفسهللخمر

.الدمفيالكثافةعاليالكوليسمرولوزيادةالكثافةمنخفضالكوليسترولخفض

ففي؟كبيرةبكمياتالخمريتعاطونمنعندذلكمفعوليطهرلالماذاولكن

الأفرادهؤلاءعندالدمفيالكثافةعاليالكوليسترولزيادةمفعولأنالغالب

الدهونتنظيمفيمهماًدورأتلعبالتيالكبدوظيفةواختلالالوزنزيادةيعاكسه

هـ."أ.الجسمفي

الإسلاميالمؤتمرفيقدمهالذيبحثهفيأحمد()سلطانالدكتورويذكر

الخمر)تأثيراهـبعنوان104سنةالكويتفيالمنعقدالإسلاميالطبعنالأول

معروفالكبدووظائفالقلبعلىالسامالأثرأنمنبالرغم":يليما(القلبعلى

صارالطبيةالدواعيأوالاجتماعيةللأغراضالكحولتعاطيأنإلا؟جيدأ

إلىتؤديلاالكحولمنالقليلةالكمياتبأنمفهومهناككانولقد.شائعاً

منعها.يجوزلاوبالتاليالأعضاءإصابةأوالتسمم

غير)للكمياتالقلبعلىالسامالأثرلتقييمالدراسةهذهأجرلتلذا

المرضى.علىالخمرإدمانتأثيردراسةوكذلك،الطبيعيالإنسانفي(السامة

المتراوحالعاديينللأشخاص)43%(تركيزالكحولمنأوقياتستفبتعاطي

ساعةمدىعلىأوا()مجموعةساعتينمدىعلىعاماً.بينعمره!ا

القلب.وظيفةفياضطرابحدث2()مجموعة

)74(نحوالكحولمستوىكانحيثدقيقةستينبعدالأولىالمجموعةففي
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القلبتضخمثم،الدمضخعلىقدرتهضعفمنمتعاقبةمراحلإلىالقلبنسق

الكلابعلىالتجاربمنالمستقاةوالمعلومات.القلبوهبوطالأعراضظهورثم

الطاقةمناحتياجهمخمسبنحوكلابسبعةتغذيةفمند.الحقائقهذهتؤيد

المقذوفةالكميةفيواضحهبوطتبينشهراً،()18لمدةالكحولبواسطةالحرارية

والتهابالبطينتضخمأما،الانقباضعلىالعضلةومقدرةالأيسر،البطينمن

البوتاسيومانخفضوقد،التشريحفييظهرافلمتغيرهاأوالتاجيةالشرايين

.الحيواناتهذهفيالقلبعضلةفيملحوظةبدرجة

وظائففيهبوطأسببسامةغيربكمياتالكحولتعاطيفإن:والخلاصة

للكحولالمزمنالتعاطيأما.والمتعودينالطبيعيينالأشخاصفيالدوريالجهاز

بضعفتتميزمرحلةإلىالقلبعضلةوظائفبتثبيطمبتدئاًتدهوراًفيسبب

التكافؤ.عدمأعراضوظهورالقلبوتضخمالدمضخعلىالمقدرة

علىيؤثرلاالزمنمنفترةولأيكميةبأيالكحولاستعمالفإنذلكوعلى

19(.)(1العقيدةسلامةعلىيؤثربل،فحسبالضرربالغةبصورةالقلب

T.)(شيهي)توماسالبروفيسورويذكر Sheehy)-فيالباطنيالطبأستاذ

المجلةفينشرلهمقالفي-المتحدةبالولاياتبرمنجهامفياللأباماجامعة

Post)المشهورةالطبية Graduate Medicine)عامإبرللفيالصادرعددهافي

أولكان"لقد:يليما؟(يضروكيف،ينفعكيف..والقلب)الكحولبعنوانام299

)روسكالباحثهوالقلبنوباتمنالوقايةفيالكحولدوربإعلانبدأمن

الوشمكيمنأونصتينإلىأونصةتناولأنأعلنواعندماام569عامفي(وزملاؤه

بنيتروجلسرينالممروفةالصدريةالذبحةمنالواقيةالحبوبعملتعمل

(Nitroglycerine).

المغذيةالتاجيةالشرايينيوسعالكحولأنقديماًالسائدالاعتقادكانكما



ثانية.ملي69(-09)منالدمضخقبلمافترةزادتالدممنمليلترلكلملجم

-./)992منبينهماالنسبةوزادت52(-)44منالحجمثباتوقتوزاد

(111)الىالدمفيالكحولارتفاعمنساعتينبعدالانخفاضازدادوقد(.223،

فيهبوطحدث(الثانية)المجموعةالكحولتعاطيسرعةوبمضاعفةمليجرام

(55)الدمفيالكحولمعدلكاقحيثدقيقةثلاثينبعدالأيسرالبطينأداء

1(مليلتر..).لكلمليجراماً

وقدأشخاصخمسةفيمقارنةمجموعةفكانتالثالثةالمجموعةأما

.المذكورةالثلاثةالمعدلاتمنكلفيانخفاضحدثحيثسكروزأعطيت

وظيفةفيهبوطاًسببسامةغيربجرعاتالكحولتعاطيفإنذلكوغلى

حالةفيالقلبأداءولتقييم.المتعودينغيرالعاديينالأشخاصفيالدوريالجهاز

تمتقدللخمرالشديدبالإدمانالمعروفينمنأشخاصثلاثةفإنالمدمنين

الأعراضفيالمحسوسةالفروقمنوبالرغم.عاديينباْشخاصمقارنتهم

البطينمقدرةفيمؤكدجميعاًانخفاضعندهمتبينأنهالاالقلبيةوالعلامات

عندهمالذينالمرضىفيأوضحالهبوطوكان.والانبساطالانقباضعلىالأيسر

وااعراضأيمنيعانونلامريضأ)12(وفي.القلبانبساطوقتفياستطالة

بصورةيختلفانالمقذوفالدموحجمالأيسرالبطينحجمفإنالقلبفيتضخم

القلبتضخممنيعانونلاإضافياًمرلضاًعشرأحدوفي.الطبيعيعنواضحة

الضخ.كميةفيونقصالحجمفيزيادةعندهمكانبأنواضحفرقظهر

عندهمحدث،أعراضبلاالقلبتضخممنيعانونمرلضاًعشرثمانيةوفي

الجزءفيوانخفاضالأحجامفيتمددمعالضخعمليةفيواضحانخفاض

.الدممنلمقذوف

اضطرابمنمستمراًابتداءتدهوراًيسببالكحولعلىالإدمانفإنوبذلك
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الألملمستقبلاتتثبيطيدورهوالكحولدوربأنبعضهمقالوقد.القلبلعضلة

الشرايينبتوسيعيقومالكحولأنأثبتتالمتلاحقةالدراساتولكن.الدماغفي

الشرايينتلكأما-القلبلعضلةالمغذيةالطبيعيةالشرايينتلكولكنبالفمل.

فإنهاجدرانهاعلىالدهونتراكمجراءمناصابهاالذيالتصلببفعلالمتضيقة

ام819عامفي(وزملاؤه)فريدمانالباحثذلكإلىتوصلوقد-تتوسعلا

فإنهامل،/ميلليجرام02(0)عنزادتإذاالدمفيالكحولنسبةأنلاحظعندما

فقروجودحالةفيوذلك(Coronarysteal)التاجيةبالسرقةيعرفماتسبب

للترودة.

ةالدممنأكبركميةبذلكفتسحبتتوسعالطبيعيةالشرايينأنوجدفقد

تزدادوبذا.أصلاًالمتضيقةالشرايينتلكإلىالدممنوافرةكميةتصلفلا

."سوءاالحالة

الكحولأنفكرةجاءت"وقد:القولفي)شيهي(البروفيسوريستطردثم

ام479عامفي(Wilens))ويلنس(الباحثوجدعندما،القلبيةالنوباتمنيقي

بلوغهمقبلالمتوفينالكحولمدمنيجثثبعضتشريحعندملاحظاتهخلالمن

غيرمنأقلعندهمالشرايينتصلبنسبةأنوجدحيثالعمر،منالخمسين

إلىوالباحثينالعلماءمنالعديددفعتالملاحظةوهذه،الكحولعلىالمدمنين

.القولهذاصحةمنللتاع!دالدراساتمنالعديدإجراء

فيالكحولدورفيالباحثوناختلفالإحصائيةالدراساتخلالومن

منيزلدالكحولبأنالقولإلىمنهممجموعةفذهبت،القلبيةبالنوباتالإصابة

وجودعدمإلىأخرىذهبتبينما،التاجيةالشرايينبأمراضالإصابةاحتمال

نإ:فتقولالثالثةالفئةأما،الأمراضهذهحدوثوبينالكحولتعاطيبينعلاقة

القلبية.النوباتحدوثمنيقيمعتدلةبكمياتالكحولتعاطي
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قلبيةبنوباتالمصابينالمرضىبعضعلىالدراساتبعضأجريتوقد

كميةزادتكلماأنهفوجد،للقلبالكهريائيالتخطيطمعالجهدفحصبواسطة

هذهفسرتوقد.القلبيةالترويةفقرحدوثإمكانيةزادتكلما؟المتعاطاةالكحول

11.التاجيةوالسرقة(Vasospasm)الشرايينانقباضفيالكحولبدورالنتائج

انقباضعلىالكافيةالقدرةللكحول"إن)شيهي(:البروفيسوريقولثم

فيحتى()القلبعضلةاحتشاءحدوثتحفيزثمومنالتاجيةالشرايين

للقلب.التاجيةالشرايينفيامراضايوجودعدمحالة

Sudden)ةالفثبموتالكحولتعاطيعلاقةعنأما death)فيحدثما

بنحوالمتحدةالولاياتفيتحدثالتيالفجأةموتحالاتعدد)تقدرقائلاً:

.الكحولعلىالإدمانبسببكانتالحالاتتلكومعظمسنوياً،حالة03(0و.05)

9عامالسولدفيأجريتطويلةدراسةوفي AVوزملائهليثلالباحثبواسطةام

ن!)94%نحوأنوجد،الخمسينفيأعمارهمرجلأ()2122فيهااشترك

.الكحوللمتعاطيكانتبينهمحدثتالتيالوفاةحالات

نأام869عامفيوزملاؤهبيردوجدامرأة)916(لنحوأخرىدراسةوفي

.الكحولعلىالمدمناتمنكنالفجأةبموتالمتوفياتمن04%()

منا%()7نحوبأنموسكوفيالأمراضعلممعهدأجراهادراسةأثبتتكما

.الكحولعلىللإدماننتيجةكانتالفجأةموتبسببالوفياتاجمالي

إلىفيرجعالكحوليينعندالفجأةموتحدوثأسبابأماقائلاَ:يستطردثم

التاجيةالشرايينبانقباضالإصابةفيالكحولدور:منهامجتممةعواملعدة

(Cordiomyopathy)،القلبنظمواضطرابات(Arthythmias،)عضلةواعتلال

،تا(.rdiomyopaty)القلب
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remandez)وزملاؤهفرنانديزالباحثوجدوقد et al)عامفيIVYنأام

القلب،لعضلةالمفذيةالتاجيةالشرايينفيانقباضحدوثفييتسببالكحول

القلب.عضلةاحتشاءأوالصدريةالذبحةحدوثثمومن

منساعة51-117بمديحدثالانقباضهذابأنالدراساتبمضأثبتتكما

(.أونصات)3-5ملى(15ا-...)بنحوتقدرالكحولمنكميةتتاول

Takizawa)(وزملاؤه)تاكيزاواالعالماثبتكما et al)بارزاَدوراًللكحولان

.(((Variantangina)النوعمنالقلبيةالنوباتحدوثفي

المالمأثبت!لقد)شيهي(:البروفيسورفيقولالقلبنظماضطراباتعنأما

Ettingerوزملاوْه)ايتنجر et al)عامفيOVAمنالكحوليحدثهماام

الظاهرةتلكعلىأطلقوقدللخمور،شريهمبعدالقلبنظمفياضطراب

Holiday)العطلأيامفيالقلباصابةبمت!رزمة heart syndrome)،وجدوقد

يلي:ماالدراسةتلكخلالمن

(.AF)الأذينيبالرجفانأصيبوامرلضأ12!!

(.AF)الأذينيةبالرفرفةأصيبوامرضى6،

(.PVC)3البطينيالانقباضبخوارجاصيبوامرضى6:

)+5(.الجيبيالنظمبتسارعاصيبوامرضى:بم

القلب-انتظاملإعادةسريعتدخلإلىاحتاجوامنهم)16(انوجدكما

كانواالمرضىهؤلاءأنمنالرغمعلى-بالأدولةأوالكهربائيةبالصدمةسواء

يامنيعانيمنهماحديكنولم،سنواتعشرعنتزيدلفترةالخموريتعاطون

الشرايين.أوالقلبفيمرض

للكحولالمباشرالسميللتأثيرفيعودالاضطراباتتلكحدوثسببعنأما

القلب.عضلةعلى
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تعاطيبأنأصحاءأشخاصعلىأجريتالتيالدراساتإحدىأثبتتوقد

القلب.نظماضطراباحتمالمنتزيداليومفيمل5(.1منأقلبكميةالكحول

ثلاثةيزيدالاضطراباتتلكاحتمالفإنمل،9(.)الكميةتلكبلغتإذاأما

مرلضأ)91(بينمن)12(بأنوزملاؤهليونستينالباحثوجدوقد.أضعاف

الأذيني.بالرجفانأصيبواقدسنة()15عنأعمارهمتقلممن)63%(

)62%(صلضا6ً(.)بينمن4(.)أنوجدوافقد،وزملاؤهريتشالباحثأما

تعاطيبأنوزملاؤهكوهنأعلنحينفي.الأذينيبالرجفانكذلكأصيبواقد

حدوثاحتمالمنيزيدالواحداليومفيفأكثرمرات61(بمعدلالكحول

11.الضعفبمقدارالقلبنظمفياضطرابات

منالعديد"بأن:القولإلىالمقالنهايةفيشيهيالبروفيسورويخلص

فييتسببالكحولبأنأظهرتقدالأخيرةالسنواتفيأجريتالتيالدراسات

احتشاءلحدوثيؤهبالوقتنفسفيولكن،العاديةالتاجيةالشرايجنتوسيع

أثبتتكما.القلبشرايينفيتضيقمنيعانونالذينأولئكعندالقلبعضلة

واضطراباتالصدريةالذبحةبنوباتالإصابةفيالكحولدورالدراساتتلك

الكيفيةتعرفلاهذاوقتناوالى.الفجأةوموتالقلبعضلةواعتلالالقلبنظم

)86(."الأمراضتلكحدوثفيسبباًيكونلأنالكحولمكنتالتي

باخمرالتداوىفىالإسلامحكم

فنهاهالخمر،عن!شَي!النبيسألأنه-عنهاللهرضي-الجعفيطارقعن

مسدمرواه-داء"ولكنهبدواءليس"إنهلمجيِو:فقالللدواء،أصنعهاإنما:فقال.عنها

.والترمذيداودوأبو

إنّإ:اللهيارسول:قلت:قال-عنهاللهرضى-الحضرميسويدبنطارقوعن
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نستشفيإنا:قلت،فراجعتهلا".5:قالمنها،فنشربنعتصرهاأعناباًبأرضنا

مسدم.رواه-داء"ولكنهبشفاءليسذلك"إن:قال،للمريض

انزلالله"إن:لمجماللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-الدرداءأبيوعن

.داودأبورواه-"بالمحرمتداوواولافتداووا،دواء،داءلكلوجعلوالدواء،الداء

ل!االله"إن!:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-مسعودابنوعن

.البخاريرواه-ي!عليكمحرمفيماشفاءكميجعل

يلي:مابالمحرماتالتداويحكمعن-تعالىاللهرحمه-القيمابنيذكر

الأحاديث،منذكرفمماالشرعأماوشرعأ،عقلاًقبيحةبالمحرماتالمعالجة"إن

هذهعلىيحرملمفإنهلخبثه،حرمهإنماوتعالىسبحانهاللهأنفهوالعقلوأما

هَاذواالَّذِينَمِّنَ)فَبِظُلْهلِ:بقولهإسرائيلبنيعلىحرمهكمالها،عقوبةطيباًالأمة

حرمماالأمةهذهعلىحرمواثما016،،النساء:أ!لَهُمْأُحِئَتْطَيِّبَاتٍعَلَيْهِمْحَرَّمْنَا

الشفاءبهيطلبأنيناسبفلا،تناولهعنوصيانةلهم،حميةلهوتحريمهلخبثه،

القلبفيمنهأعظمسقماًيعقبولكنه،إزالتهافيأثروانفإنهتوالعللالأسقاممن

القلب.بسقمالبدنسقمإزالةفيسعىقدبهالمداويفيكون،فيهالذيالخبثبقوة

دواءاتخاذهوفي،طريقبكلعنهوالبعدتجنبهيقتضيتحريمهفإنوأيضا

داءفإنهوأيضاً.الشارعمقصودضدوهذاوملابسته،فيهالترغيبعلىحض

دواء.يتخذأنيجوزفلا،الشريعةصاحبعليهنصكما

عنتنفعلالطبيعةلأن،الخبثصفةوالروحالطبيعةيكسبفإنهوأيضاً

خبثاً،منهالطبيعةاكتسبت؟خبيثةكيفيتهكانتفإذابينأ،انفعالاًالدواءكيفية

الأغذيةعبادهعلىوتعالىسبحانهاللهحرمولهذا؟ذاتهفيخبثاًكانإذافكيف

وصفته.الخبثهيئةمنالنفستكسبلماتالخبيثةوالملابسوالأشربة
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ذرلعة-اليهتميلالنفوسكانتاذاسيماولا-بهالقداويإباحةفإنوأيضأ

لأسقامهامزيللهانافعأنهالنفوسعرفتاذاسيمالا؟واللذةللشهوةتناولهإلى

ممكن،بكلتناولهإلىالذريمةسدوالشارع،اليهاشئأحبفهذالشفائها،جالب

وتعارضا".نناقضأنناولهالىالذريعةوفتحنناوله،الىالذرلعةسدبينانريبولا

يستشفىلاالمحرماتكونفيلطيفسر"وهاهنا:بقولهالقيمابنوششطرد

فيهاللهجعلوما،منفعتهواعتقاد،بالقبولتلقيهبالدواءالشفاءشرطفإنبها

الناسمنوالمباركأبركها،الأشياءوأنفعالمباركهوالنافحفإنالشفاءةبركةمن

العينهذهتحريمالمسلماعتقادأنومعلومحل،حيثبهشِتفعالذيهوكانأينما

بها،ظنهحسنوبينومنفعتها،بركتهااعتقادوبينبينهيحولمما-الخمرأي-

وأسوألهاأكرهكانإيماناًأعظمالعبدكانكلمابل،بالقبوللهاطبعهوتلقي

لالهداءكانت،الحالهذهفيتتاولهافإذا.لهاشيءأكرهوطبعهفيها،اعتقاداً

ينافيوهذا،بالمحبةلهاوالكراهةالظنوسوءفيها،الخبثاعتقاديزولأنالادواءة

ه!27(..أ"اعلموالله-الداءوجهعلىالاقطالمؤمنيتناولهافلا،الإيمان

فقد!.الرسولمعجزاتمنأخرىمعجزةلنرىالدوليالمؤتمرإلىوعودة

ممشرنحنكنا،المرضىمنالعديدهناك)1قائلأ:المؤتمرأعضاءأحدوقف

كناانناوالحقيقة،لشفائهمتعجيلاًالخمرمنأنواعألهمونصفنوصيهمالأطباء

".عليهمبالقضاءنعجل

إلىسبقكم"لقدقائلاً:وقفأنإلاالمؤتمرهذافيمصرممثلمنكانفما

لهمترجمثم".للتداويتنفعلاالخمرأنلناأوضحفقد،الإسلامنبيهذا

.ذكرهسبقالذيالجعفيطارقعنمسلمرواهالذيالحديث

!م!محمدنبيناجاء"لقد:بقولهالحديثهذاعلىيعقبمصرممثلوراح

نتمسكالمسلمينمعشرونحناعام،04منذْالواضحةالعلميةالحقيقةبهذه
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فيهدواءيشربأنعلىنحبهيقضىِأنأحدناليفضلحتى،الثمينالنصحبهذا

ف،.رصمولهوأوامراللهأوامرمخالفةمنحذرأمصمكر

نبيلأقوالالجديدةونظرلاتهمآرائهممطابقةمنالمؤتمرأعضاءفعجب

بجديد)46(،يأتوالمأنهموأدركوا..!محمدالإسلام

البرلطانية-(Lancet)"لانست"مجلةفيناثمرتمقالةفيجاءوأخيرأ

الخمر"،شربالى!الشوقبعنوان-العالمفيالطبيةالمجلاتاشهرمنوهي

تموتحقاًفإنكالكحولإلىمشتاقأكنت"اذا:بقولهالمقالةهذهالمؤلفاستهل

قدالكحولأقمنالأطباءبعضيدعيهما*إن:أيضأالمقالةفييذكركما"،بسببه

يتابعثموهراء"،كذبمحضهوانما،صغيرةبجرعاتاخذمااذامفيدأيكون

ثمبها".يعتدولاموثوقةغيردراسةهؤلاءإليهايستتدالتيالدراسة"إن:فيقول

واحدةرسالةيبلغواأقالأطباءعلىأنهيالقول"وخلاصة:بقولهمقالتهينهي

)92(".بالصحةضارالكحولأنوهي:للناس

لرابع6اءعالإدا.

حراريةسعراتمنعنهاينتجلمانظرأغذائيةقيمةللخمربأنبعضهميدعي

عالية.

سعراتمنعنهايتولدبماللأغذيةالغذائيةالقيمةتقاس:الطبرأيل!

احتراقعندأنهالباحثوقوجدوقد.الجسمفياحتراقهاأثناءوذلكحرارية

تعادلوهي(،)كالوريحراريةسعرات)7(نحوتتولدالكحولمنواحدجرام

منمساولةكميةاحتراقعنالمتولدةالحراريةالسعراتعددنفستقرلباً

الأغذية؟بقيةمعالحالهوكماالطاقةهذهمنالجسميستفيدفهل.الدهون

عنالناتجةالحراريةالسعراتتلكمنيستفيدلاالجسمأنالعلماءيؤكد
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فيمنهايستفيدطاقةإلىيحولهاأنالجسميستطيعلاكما،الكحولاحتراق

ترتفعأن-الأغذيةبقيةمعالحالهوكما-المتوقعمنكانفقد،الضرورةأوقات

احتراقعنالناتجةالحراريةبالسعراتتزودهعندالجسمداخلالحرارةدرجة

الجسمحرارةبتسريبالكحوليقومحيثالعكسهويحدثماولكن،الكحول

السعراتأنكما.انخفاضهافيفيتسبب-سابقاًرأيناكما-الخارجإلى

الإنسانتعطيحيثتنفعمماأكثرتضرالكحولاحتراقعنالناتجةالحرارية

الفذاءعلىالخمرشاربيقبلفلا،بالجوعالإحساسمنوتقلل،بالشبعشعوراً

التغذيةسوءامراضمنيعانونالخمرمدمنيأننجدلذاقليلاً،إلا

82083(08،).وزنفينقصاًيلاحظأوبالجوعأحدهميشعرأندون()

يلي:ماالمدمنينعندالتغذيةسوءأمراضانتشارأسبابومن

الوحيدهمهيصبححيث،الطعاممنالجيدالنوعباختيارالمدمناكتراثعدم-ا

التضحيةإلىالأمرأدىلوحتى،كانتوسيلةبأيالخمرعِلىالحصولهو

.أولادهوقوتاليوميقوتهبثمن

المدمن.يصيبالذيالشهيةفقدان-2

لنقصنتيجةمستمرةبصفةانمدمنيصيبالذي(Glossitis)اللسانالتهاب-3

ممامؤلماً،الطعامإدخالفيصبحالخمر،يسببهاالتي)ب(فيتامينمركبات

إليه.يقدمالذيالطعامرفضإلىبالمدمنيدفع

مستمر.بشكلوالقيءبالغثيانالسكيرإصابة-4

الأمعاءإلىالمعدةمحتوياتتفريغعمليةتأخيرفيالكحوليلعبهالذيالدور-5

الأكل.منوتمنعهترهقههضميةباضطراباتالمدمنفيصاب

الكبداعتلاليؤديحيث،الاستقلابفياضطراباتمنالكحوليحدثهما-6

VA



والأحماضالبروتيناتتكولنانخفاضإلىالكحولإدمانعنالناتج

وفيتامينالزنك:مثلالحيويةالموادتخزينعلىالكبدقدرةوعدم،الأمينية

منالفيتاميناتبعضتحويلعلىقدرتهعدمإلىبالإضافة12(،)بو6()ب

)د(.فيتامينمثلالنشطالشكلالىالخاملالشكل

(Malabsorption)الامتصاصعلىالهضميالجهازقدرةمنالكحوليقلل-7

إلىبالإضافةالدقيقةالأمعاءعلىالمباشرالكحولتأثيرالىذلكويرجع

تؤديمجتمعةالأسبابتلكوكلالكبد،واعتلالالبنكرياسالتهابفيتسببه

ومنها:الجسممنالرئيسيةالموادبعضفينقصإلى

و)د(.)ج(وفيتامين)ب(فيتاميناتومجموعة(أ)فيتافينوتشمل:الفيتامينات(أ)

وتشمل:المعادن)ب(

نقصهأعراضالعنصر

الزنك

سيوملبوتاا

لمفنيسيوما

لسيوملكاا

لفوسفاتا

إلىبالإضافةالجروحوالتئامالخصيتينوظيفةفيخلل

المناعة.اضطراب

القلب.نظمواضطراب،العضلاتتأثر

القلب.ضرياتتضطربكما،الأعصابفياضطرابات

عضلاته.معظمفيوتكززالجسمفيعامضعف

نأيمكنحيثالدماغفيواضطراباتالعضلاتفيضعف

الدموية.الصفائحوظيفةتتأئركما،الصرعإلىيؤدي

عليه.الاعتماديمكنغذائياًمصدراًالكحوليعدونلاالعلماءفإنكلهلهذا

العناصرعلىيحتويلاالكحولأنإلااحتراقهمنعاليةحرارةتولدمنفبالرغم

مننقصهاإلىيؤديبل،والفيتاميناتوالمعادنالبروتيناتمثلالهامةالغذائية
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83(.)82،والدماغالكبدمنكلعلىمباشربشكلالتأثيرثمومن،الجسم

ا!امس8الادعاء.

علاجفييستخدمفلذا،البولادرارعلىالقدرةللكحولبأنبعضهميدعي

ا.الكلىفيالحصىمنيشتكيمن

ترشيحعلىالقدرةالكليةوتعالىسبحانهاللهوهبلقد:الحديثالطبرأي

معجمسهفيتراكمتإذاالإنسانتضرقدالتيوالسمومالفضلاتمنالدم

الجسم.يحتاجهاالتيبالموادالاحتفاظ

الجزءعلىتأثيرهخلاكمنالكليةعلىالتأثيرفيالكحولدورويظهر

لإدرارالمضادالهرمونإفرازمنمنمهاإلىيؤديمما،النخاميةللفدةالخلفي

علىالجسميمبماعدهذاهلولكن.البولىإدرارلذلكفيزداد،)!(البول

والحصى؟والسمومالزائدةالأملاحمنالتخلص

تحدثهاالتيالآثارتلخيصويمكنكبير..الضررإنبل"لا"،هيالإجابة

بالاتي:الكليةفيالخمر

الكليتينارهاقالىيؤديمما،الدمفيالدهوننسبةرفعفيالكحوليتسبب-ا

ضعفهماالىالنهايةفييؤديالذيالأمر،الدهونتلكمنالتخلصفي

الجسم.فيالسمومفتتراكمبالفشل!صابتهما

الحمراءالمدمكرلاتمثلالجسميحتاجهاالتيالحيولةالموادطرحيزداد-2

.البولمعالهامةالأملاحوبعضوالبروتيناتالدمويةوالصفائحوالبيضاء

فيالبيرةتتسببكما،المزمنالالتهابمنبنوعالإدماننتيجةالكليةتصاب-3

حينهاتمرفحيث،(Granularatrophy)الحبيبيبالضمورالكليةإصابة

الدهونلتراكمفتيجةبالتشحمالكليةتصابأنيمكنبمما.الكحوليةبالكلية

والتليف.عليها



الكلويبالمفصالإصابةفيايأبمِض-النبيذوخصوصأ-الكحوليتسبب-4

!،.)البولميةالمسالكفيحصىوجودترافقمعوذلك

إلىيضافلمانمتيجةالمخاطيالإحلبلىغشاءقخريشفيالكحوليتسبب-5

الساليسيليك.حمضمموحافظةموادمنالكحولى

:يقولحيث-اللهوحمه-النسيميالدكتوررأيالمناسبةبهذهوأسولَى

الرمالطرحفييفيدصحيمشروبأنهاالبيرةيشربونممنكثيرون"يدعي

ولاضارغيرمشروبالبيرة(نآخرونويدعي.تحدثهالذيالبولبإدرارالكلوية

سين"3ال!أوبالكةستسكرلايأنهاةمحرم

الأوروبيةالبلادفيكثيرأالبيرةاستممالانتضر"لقدقائلاً:يستطردثم

كلمعالماءبدلهـترتشفاليوميةالحياةمنجزءاًتجرعهاأضحىحتىوالأمرلكية

العادةتلكأخذت!لقد.سباتمنابدونوتؤخذ،النزهاتفيوتطلب،طعام

والى،والإسلاميةالعرييةالبلادمرافىءالىسرتحتىالعالمبلدانفيتتموالذميمة

.الأوساطبعضفيوالمصايفالمتتزهاتمنكثيري!ألى،الكبرىومدنهاعواصمهابعض

تجوبسيارةشاهدواأنهمالعدولالمؤمنينبعضبهحدثميماالمؤسفومن

كلفتأملالفازيةالمياهصناديقيشبهبماحملتوقد،اسلاميةعربيةمدينةفي

".كحولبدون"بيرةعبارةفقرأعليها،كتبمامنهمواحد

هـان"،"الكحولالغولمن)2-3%(علىتحتويالخفيفةالبيرةان:يقولثم

عصرنافي"المعروفةالطبيعيةالخمرأنوبما)6-7%(علىتحتويالقويةالبيرة

علىيزلدولاا%(،)8-.بينيتراوحالغولمنمقدارعلىعادةتحتويبالنبيذ"

البيرةمنونصفكأسإلىوربعكأ!تقريباًيعادلهاالخمرمنفكأسا%(،)7

فيمكنهذاوعلى.الخفيفةالبيرةمنكأساتأربعالىونصفكأسانأو،القولة

نأكما-خفيفةكانتولو-البيرةمنكبيرةكميةتجرعإذايسكرأنللإنسان
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التحملبحسبآخرإلىشخصمنتختلفالفولمنالمؤثرةالمسكرةالكمية

المشروبتناولووقتالحياةوطرازوالإقليمالعرقوبحسبوالاعتياد،الشخصي

حالةفييكونالفولامتصاصلأنشبعةأوجوعمنعندئذالشخصوحالة

.أسرعالجوع

-كحولبدونبيرةتوجدولا-غولمنتحتولهبماالمسكراتمنالبيرةإن

لشغفهموذلك،الخفيفةالبيرةعلىوالغربيينالألمانبعضالاسمهذاأطلقولو

تسكرالتيالخفيفةبالبيرةيسكرونلافأضحوا،عليهاواعتيادهمبالمسكرات

ومعغول،بدونبيرةفسموها،المسكراتتناولهلبدءالأولىالمراتفيالشخص

أعراضوتدفع،منهدمائه!افينقصماتعوضالغولمنبكميةتزودهمفهيذلك

الشاحناتكسائقيالمسكراتعنفجأةانقطعإذاالمدمنعندتظهرالتيالحرمان

شربها،فييسرفلمإذاالمدمنلغيرالنشوةتعطيأنهاكما،الطويلةالطرقفي

السكر.عوارضانتابتههـالا

علىالمثابرةإن:فيقولالبيرةأضرارعنالنسيميالدكتورلنايذكرثم

وضخامةالأحينية،والبيلة،المعدةواتساع،السمنفرطتحدثالبيرةاستعمال

والتهاب،الشريانيةوالعصائد،والنقرس،السكريةللبيلةتؤهبوهي،القلب

لمابلفقط،فيهاالذيالغولعنتنجملاالأضراروهذه.الكلىالتهابثم،المثانة

نأكمالحفظها،إليهايضافالذي)الساليسيليك(الصفصافحمضمنفيها

للباه،كمضادتستعمل،اللاذعطعمهالإكسابهاالبيرةإلىالمضافةالدينارحشيشة

فيها.الذياللوبولينبتأثيرالجنسيةالرغبةمنتخفف

الشرايين،تصلبمنيزيدالذيالفبرلنحلنشاطوالسيدرالبيرةوتتقص

بتركيز2%()حتىكالبيرةالخفيفةالمسكراتبتعاطيولوالفولإدمانأنكما

الرئة،ذاتوخاصةالانتانيةالأمراضتجاهالمقاومةوينقصالمناعةيضعف

AY



فيالفيتاميناتبنقصالمصحوبالدمفقرالىيؤديوقدالكبد،وظائفهـلضعف

وقد،الفوليكحمضواعطاءالفيتاميناتإعطاءيوجبمما،المدمنينمن05%()

المدمنين،منه%()ْفيالدمويةللصفائحإنقاصهبسببنزوفإحداثفييتسبب

.الدمتخثرعمليةفيتدخلوالتي4الكبدتصنعهاالتيالعواملنقصوبسبب

:أمريكا-فيللتأمينمشهورةشركةمديروهو-)غرين(الكولونيلقال

حوادثآخرعنبتحرياتوأقومتقارير،أقدمأنمسؤولياتيعدادفيكان"لقد

جميعفيالحياةعلىالتأمينبوليصاتحملةمنآلافعدةووفياتوأمراض

لهايروجالتيواسعنطاقعلىالسائدةالفكرةعلىلأعترضوإنيالبلاد،أنحاء

الكبرىمدنناإحدىفيالفرصةليأتيحتولقد.ضارةغيرالبيرةأنمنبقوة

منكبيرعددوفياتأشهدأنالبيرةعشاقمنكبيرعددعلىتحتوىالتي

(،.البيرةشربعلىالمدمنينمنكانواالذينالأشخاص

الكولونيلتقريرفيجاءماصحةالطمينشركاتمديريمنتسعةأقروقد

(03)هـ.أأيضاً،(.عملائهمأحوالعلىينطبق"أنه:معلنين)غرين(

نأالجيلشبابمنالكثيرون"يزعم:فيقولالقبانيصبريالدكتورأما

ماساءألاورواءً،نقاءوأكثرهاإيذاء،الكحوليةالمشروباتأقلهي()البيرةالجعة

إلىأقرانهمعينساقحتىالشبابحلقةولدخليراهقاليافعيكادفلا.يزعمون

لأن،والمحاباةوالمحاكاةالتقليدبحكمولضطروالمباذل،اللهوأمكنةارتياد

الولسكي،أوالعرقطعمفمهمجمافإذا،المسكراتمنالقليلتناولفييسايرهم

كلىتطوعصحتهعلىخوفاًأنواعهابجميعالمسكراتتعاطيعننفسهصدفتأو

لمفإذا،المسكراتمنالقليلتتاولبضرورةعليهوالإلحاح،رأيهلتسفيهحولهمن

لهفيمددالمجربالطبيبشخصيةالمتكلميتقمصوهنا،بالبيرةفعليهيستسغها

فيونشاطالخدودفيحمرةمنتورثهمايصفثممحاسنها،ولزينفوائدها،
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شاربها،وزنفيتزلد،وهاضمةمشهيةفهي..بالرماليطيحللبولوادرار،الجسم

،المشروباتزمرةمنلاالمرطباتصنفمنوهي،وعافيةصحةعليهوتضفي

منهايجملفإنهوبالاختصارصيفاً،القيظوطأةوتخففشتاء،التعرقعلىتعين

وعناء.نصبلكلومزيلاالأدواءلجميعترياقاً

طلباًالا-مذاقهاومرارةطعمهارداءةرغم-يقريهالاالخمرةشاربإن

وأسارةحوادثمشاعرهأثارتأوذكرىهاجتهفكلما.حواسهعليهملكتلنشوة

آلامهعنغيبوبةفيليغرقأو،ومتعتهنشوتهفيليزلدالكأسيعاقرراح،مؤلمة

وشقوته.

المدمنيننجدلذلكفيها،الموجود()الكحولالغولمنالنشوةهذهوتتأتى

الصوداأوبالماءويمدونها،الصغيرةبالكؤوسبالغولالغنيةالمشروباتيتعاطون

والزجاجات،الواسمةبالكؤو!الفولمنالفقيرةالجعةويتماطون،غولهاليخففوا

الحالتينفيالنتيجةتكونوبذلك.الفولمناللازمنصيبهمليستوفواالكبيرة

بالكيف.مختلفتينبالكممتقاربتينالفولمنكميتيندخولوهي،واحدة

فيزادبلبانتقائهاالمسكرةالمادةتعاطيفيإذأيقتصدلمالجعةشاربان

المشروباتتعاطيوبتكرار،الحجمكبيبربمشروبومددهافوسمهامعدتهامتلاء

المادةوبنتيجة،بالاضطرابوالهضم..بالتوسعالمعدةتصابكبيرةبأحجام

وزنهويزدادالشاربشحمفيكثر،التمثلويبطىءالأطعمةاحتراقينقصوالإدمان

..ونشاطأوحيويةقوةلاوورماً،شحماَ

تتاولهاهوالكحوليةالمشروباتسائردونالجعةعنيأتيثالثضرروثمة

المعاملانبالذكروالجدير،مختومةزجاجاتأوالقصديرعلبداخلمحفوظة

وهذا،التعفنمنلحفظهاالساليسليك()حمضمادةالجعةإلىعادةتضيف

مطهرةللبولمدرةأنهاشاربهايظنوبينما..لهامخربللكلىمخرشالحمض
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.الهدامالمعولكأنهاتخرلبهافيتعملبهافإذاةللكلى

لتعطيرها)الهوبلون(الديئاربحشيشةالجعةتمزجالمماملفإنوكذلك

ونستعملالطبفينستعملهاالمادةوهذهشاربيها،عندمحببأمراًطعماًوإكسابها

حدتهاولتخفيفالتناسليةالجنسيةالقوةلإضماف-اللبولين-خلاصتها

وشدتها.

شبابعرفهماإذا-كافوحدهالأخيرالسببهذاأنمنيقينلعلىواني

بحيوشهمليحتفظواالكحوليةالمشروباتوسائروالجعةدونهمللحيلولة-الجيل

.ه!54(.أ"ونشاطهم

مجلةنشرتهالذيالخبرهذاأسوق،البيرةاضرارعنالحديثوبمناسبة

يلي:مافيهجاءوالذياهـ،504سنة-الحجلأذو-فيالصادر19()عددهافيالإصلاح

استجوابفيرومافيالاشتراكيينالشيوخمجلسأعضاءمنعدد"أعلن

الأعضاءوأشار،الإنسانبصحةضارالبيرةمشروبأنالمجلسالىقدمرسمي

السائلالبيرةمحلولتثبيتفيحالياًتستخدمالعالميةالبيرةانتاجشركاتأنإلى

المسيلةالقنابلتصنيعفيالأولىالعالميةالحربأكماءيستخدمكانخطيراًغازاً

بحظروطالبواالغريية،الألمانيةالبيرةشركاتإلىالرئيسيالاتهامووجه.للدموع

".المشروبهذاأخطارمنللتحذيررسميةبحملةوالبدءاستيرادها

شرابشربفييتساهلوابألاالمسلمينأخوانيإلىندا"أوجهوأخيراً

،كحولبدونبيرةتوجدلاحيث،كحولبدونبيرةغلافهعلىيكتبالذيالشعير

ماتتراوحالكحولمننسبةعلىالشرابهذااحتواءالدراساتبمضأثبتتوقد

نفسهيوقعلاحتىالشبهاتيتجنبأنالمسلمعلىيجبلذاا%(.7،و.%/)5بين

الله.سخطفي
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للغذاءالأمرلكيةالجمعيةتصدرهاالتي(Consumer)()المستهلكمجلةتذكر

،ام869سبتمبرفي)7(رقم02()المجلدفيفيهانشرمقالفي(،DA)والدواء

الحقيقة؟منقربهامدىما..كحولبدونوالنبيذ)البيرةالمقالةعنوانوكان

-Non)؟ alcoholic Beer & Wine How close to the real thing،)يقولحيث

كلعلىكحولبدونبيرةلفظيطلقميللر(:)روجرالدكتورالمقالةصاحب

بالنسبة)4%(بنحومقارنة-الكحولمن.%(/)5منأقلعلىيحتويمشروب

الأنبذة.لمعظمو)12(،الخفيفةللبيرةو)3%(،العاديةللبيرة

يكونأنيمكنلا(،كحولبدونإبيرةعليهيطلقالذيالمشروب"إن:يقولثم

نأيمكنهاكيميائيةطرقالاَنحتىتوجدلالأنه،الكحولمنتماماًخالياً

".الكحولمنالمشروبمحتوىجميعتستخلص

تسمية(FDA)والدواءللغذاءالأمرلكيةالجمعيةأقرت1لقد":يستطردثم

غير)مشروباتالكحولمن(.%،)5منأقلعلىتحتويالتيالمشروبات

-non)(كحولية alcoholic،)منخالية)مشروباتتسميتهاعلىاعترضتولكنها

-Alcohol)(الكحول free)قدالكحولمنتحتويهماكلأنيعنيذلكلأن

هـ..أ"الحقيقةعكسوهذا،استخلص

4السادسمالادعاء

عليهويصبريعملأنللإنسانوتتيحالذهنالخمرتنشصبأقبعضه!ايدعي

فيالأجهزةأولهو-المخومنه-المركزيالعصبيالجهازيعتبر:الطبرأي

بنشوةالمرءيشعرالكحولشرببدايةفعند.الكحوللتأثيرتعرضاالجسم

الواردةالدمكميةفتزداد،الدماغلأوردةالكحولتوسيعخلالمنوذلك،ونشاط

وخمود،خمولإلىويتحوليزولأنيلبثلامؤقتتتبيهإلىيؤديمما،إليه

فيالحيولةالوظائفعنوالمسؤولةالدماغفيالعلياالمراكزذلكجراءمنوتتأثر
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فيقضي.وغيرهاوالحركةوالسلوكوالكلاموالقراءةالذاكرةمثلالإنسانجسم

معهاولأتي،الخجلحاجزفيكسرالحياءيفقدهبأن،الإنسانآدميةعلىالكحول

تأثيرأالخمرتؤثركمابها،الإتيانمنلاستحىواعياًكانلوبتصرفاتالإنسان

،والتوازنالعضلاتحركاتلتثسيقوجلعزاللهجعلهالذيالمخيخعلىمباشرأ

الكحولنسبةارتفعتإذاأما.قوامهعلىالسيطرةولفقدبالترنحالإنسانفيأخذ

ثمومنتوقفهإلىيؤديممايتأثرقدالدماغفيالتنفسمركزفإنالدمفي

.الوفاة

بدقةالآنحتىيعرفلاأنه:(Alcoholism)الكحوليالإدمانكتابويذكر

شاربتناولكلماأنهالمؤكدمنولكن،الإدمانمعهايحصلالتيالخمركمية

بعضويعتقد.الكحولمنأقلبكمياتتتأثرالجسمأعضاءفإنالمسكراتالخمر

خطرمنآمناكاندونهاالمرءنناولإذامعينةكميةهناكليسأنهالعلماء

.المسكرات

شربجراءمنالأنسجةفيالحاصلالتخريبأنالكتابهذايؤكدكما

العلماءبعضنجدولذا.يتراجعلادائماًتخرلباًيكونأنيمكنواحدةمرةالخمر

موتاًيسببقدالخمرمننوعأيمناتتتينأوواحدةكأستناولبأن:يقول

)9(.الدماغخلايالبعض

لا.الخمرمنالقليلبأنالنا!بعضيدعيهاالتيالمزاعمينقضماهذاوفي

الإرادةفيضعفأيحدثفإنهضئيلةبكمياتشربلوحتىالكحوللأنيؤثر،

يقوىلاالخمرشاربفإنلذلكونتيجة،النفسيةالانفعالاتتزدادكما،والحكم

صارلوفكيف،البسيطةالكميةهذهتأثيرتحتوهوومنعهانفسهكبحعلى

؟الشرابلهذامدمنأ

الطارئةوالنشوةالبهجةجوأنالعلم"أثبت:صالحالباقرعمرالدكتوريقول
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فالخمر.خداعالاهوماالخمرمنالأولىمن.الكأساتتحدثالتيالسعادةوجو

الخادعةالنشوةحقيقةيوضحوالعلم.مخدرةالواقعفيهيب!لمنشطةليمست

خلاياعدةمنيتكونمركزبوجوديتميزالإنسانمخأنالمعروفمن:كالآتي

البدائية،المخمراكزمنيصدرماكلعلنىالرقيبوظيفةبأداءتقومحسالسة،

علىحفاظأبالإنصان،لاع!لمةممقولةصورةفيوتخرجهاوتهذبهافتلطفها

الحصماسة،الخلاياتلكتتخدرالخمر،الإنسانيتناولفعندما،الحياةاستمرارية

وتطهرحرة،البدائيةالمراكزتصبحوبذلكسيطرتها،وتتمدم،مفعولهاولبطل

كانمنتجدأنفيالسببهوهذا.رقابةأوكبتدونالوجودإلىأفمالها

احتساءبمدالكمبيوتربسرعةلسانهينطلقبالنهاروالحياءبالصمتمشهوراً

احدكةنهأردافهيهزالرقصحلبةليدخلالرفلنالبدينالشخصوذلكالخمر،

لمامجالاًولجدبالفناءينطلقالأجشالصوتوصاحب،محترفةرقصفرقةأفراد

العديبداالكؤوسعدديزدادعندماولكن.وهكذا.يضعلأويقالأنيجبلا

الكلامويثقلالمشيفيضطربالأخرىبعدالواحدةالمخمراكزفتتخدرالنتازلي

)98(.مبنجاً(،كرسيهعلىالشاربيناموقد،التبولولكثر

المسكًرً!!!قليلفيالإسلام

،مسكرحرام"كل!:اللهرسولقال:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعن

.والترمذيداودأبوoil)"حراممنهالكففملءمنهالفرقأسكروما

.والترمذيداودوأبو!حمدرواه"حرامفقليلهكثيرهأسكر"ما!:اللهرسولوقال
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السالع8ءعاالاد.

وتقويهاالجنسيةالخمرتثيرالرغبةبانبعضهميدعي

(ولكنهاAphrodisiac)الجنسيةالشهوةاثارةفيالخمرتتسب:الطبرأي

الآتي:خلالمنوذلكالجنسيالعملاداءتعطل

ثم:ومنالذكورلدىضمورهافيالكحوليتسببحيث:الخصيتينعلىتأثيرها-ا

.(Testosterone)()التستوستيرونالذكورةهرمونإفرازنسبةانخفاض?

.التشوهاتبينهاتكثركما،المنولةالحيواناتعددانخفاض،ء

مما(Estrogen)()الاستروجينالأنوثةهرموننسبةفتزدادالكبد،علىتأثيرها-2

ويصابالجنسيةقدرتهيفقدثمومن،الرجلعندالأنثويةالصفاتظهورإلىيؤدي

.(لمه9"هـلم!-555لم)6الخُفَارعندالانتصاببضمفيمرفالذيالباهوقلةبالعنة

إلىيؤديمماةالتتاسليللجهازالمفذيةالأعصابتتأثرحيثالمصبي،الجهازتأثير-3

للسكير.الجنسيةالقدرةفقدانثمومنالانتصابضعف

التي)اللوبولين(مادةمثلالبيرةتركيبفيتدخلالتيالحافظةالموادتأثير-4

،اللاذعالطعملإكسابهاالبيرةالىتضافوالتيالدينار،حشيشةفيتوجد

الجنسية.الرغبةمنتخففحيثللباهكمضادطبياًتستخدمالمادةوهذه

يلي:بماتصابفإنهاالمرأةأما

العقم.الىيؤديمماالمبيض:ضمور

الحيض.فياضطراباتء

.مبكرةسنفي(الحيض)انقطاعاليأسسنبلوغء

الخمر.تعاقرالتيالحاملعندالتلقائيالإجهاضنسبةتزداد!ء

الرضاعة.عندالحليبكميةتتخفضكما،بالانحلالالثديينأنسجةبعضتصاب?
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ام879عامفيالصادربريطانيافيللأطباءالملكيةالكليةتقريريذكر

إلىيؤديالكحولتعاطيفيالاستمرار"إن:يليما(ومتفاقمعظيم)شربعنوان

المباشرالتأثيربسببوذلك،والمرأةالرجلعندالجنسيةالوظائففيكبيرخلل

(Hypothalamus)الدماغمنالمهادتحتوجزءوالمبيضينالخصيتينعلىللكحول

التي(Gonadotrophins)الجنسيةالهرموناتإفرازعنالمسؤولةالنخاميةوالغدة

".والمبيضينالخصيتينمنكلاًتحفز

مدمنيعنديقلالتستوستيرونالذكورةهرمونإفرازمعدلأنوجدكما

المدمنة.المرأةعندالاستروجينالأنوثةهرمونيقلحينفيالخمر،

فقدان:يليماللرجلالتناسليالجهازمنهايعانيالتيالمشكلاتأهمومن

وأوانخفاضالقضيبحجموصغر،الخصيتينوضمور،والعنة،الجنسيةالرغبة

شعرتساقطإلىبالإضافة،المنويةالحيواناتتصنيععلىالخصيةقدرةعدم

للخصية.المميزالخارجيالشكلوفقدانالعانة

الكحولي،الإدمانجراءمنبالقليفأكبادهمأصيبتالذينأولئكأما

الثديينحجمكبرإلىيؤديمماالهرموناتميزانفياضطراباتعندهمفتحدث

ذلك.وغير

الرغبةبفقداناصيبواقدالمدمنينمن9%(04-.)أنإلىالإحصاءاتوتفيد

بالضمور.خصاهمأصيبتقدا-75%(.)أنحينفي،الجنسية

المرأةجهازتصيبالتيالمشك!رتأهمأما:القولفيالتقريرويمضي

الرغبةفقدان،المبيضوظيفةفيخلل:فيفتتمثلالخمرإدماننتيجةالتناسلي

وأالدمكميةفيزيادةبينتتفاوتالشهريةالدورةفيواضطرابات،الجنسية

والأعضاءوالثديينالمبيضينمنكلإلىالضموريدبكماله،تامانقطاع



نأالدراساتإحدىأثبتتوقد،المهبليةالإفرازاتوتتقطع،الخارجيةالتتاسلية

الثديين.بضمورأصبنقدالمدمناتمن)75%(

بالعنةالمصابينالمدمنينمن%(ه)25-.نحوانالىالدراساتبعضوتفيد

تتأثرلمالذينأولئكوخصوصاًالخمر،شربعننهائيأإقلاعهمبعدتحسنواقد

)83(.عندهمالجنسيةالهرموناتفيكبيرخلليحدثولمبعد،خصاهم

ام?1Aعامالنفسيينللأطباءالملكيةالكليةاصدرتهالذيالتقرلرأما

إلىيؤديأنيمكنمعتدلةبكمياتالكحولتعاطيأنحديثاًثبتبأنه:فيفيد

دراستهخلالمنام829عامفي)مورجان(الباحثإليهتوصلماهذا،العقم

نحوأنوجدحيث،العقمعياداتعلىيترددونكانواممنرجل1(00)لنحو

فيالواضحالنقصهوبالعقماصابتهمفيالسببكانالرجالهؤلاءمن04%()

يومياًالكحوليتعاطونكانواأنهمسؤالهمخلالمنتبينوقد،المنولةالحيواناتعدد

منيكونواولم،يوميأالبيرةمنكأسات)2-3!يعادلماأيجرام(ه03-.)بمعدل

المدمنين.

الخمور،تعاطيعنالإقلاعبعدالحالاتعددلنصفتحسنحدثوقد

)83(.الطبيعيمعدلهإلىالمنويةالحيواناتعددplcحيث

ولكن،الجنسيةللشهوةمثيرالكحول"إنكافيتز(:)موريرلالدكتورويقول

وأالشعورإضعافعلىالقدرةلهمخدر-وهو-الكحولتناولإن.ثمنشيءلكل

وأن،والأحاسيسبالمشاعرمليئةْعمليةالجنسممارسةأنوبما.منهالحد

بطبيعتهالكحولفإن!للغايةالأخرىهيحساسةالأداءفيالمشتركةالأعضاء

41(.)الطرفينلكلاالفشليسببقدذكرناهاالتي

التتاسلي،الجهازعلىالخمرتأثيرفصلفيالموضوعهذافيتوسعتوقد
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.المعلوماتمنلمزيدالفصلذلكإلىالعودةالكريمالقارئفأرجو

نجدهافلماذا،بالصحةمضرةالخمركانتإذا:قائليقولقدوأخيراَ.

تصيبهمولايتعاطونها،الكفارومعطم،العالمأنحاءجميعفيمنتشرة

الطبية؟الكتبتذكرهاالتيالكثيرةبالامراض

يصيبهولاالضارالشيءيأتيالإنسانكانإذا:-باللهمستعيناً-أقول

بأضراريعلمونفالناسالشيء،ذلكعنالضررننفيأنفيبحجةفليسبالضرر

انتشارضررولعلمون،تدخنمنهمكبيرةنسبةتجدذلكمعولكن،التدخين

وهكذا.إتيانها،علىولشجعبليأتيهامنمنهمتجدذلكمعولكن،الفاحشة

يعودذلكفإن،بالأمراضيصابونلاالخمورمتعاطيبعضنجدلماذاأما

يلي:مامنهاأذكر،كثيرةلأسباب

أعتىمقاومةعلىالقدرةمنفيهوجعل،وأبدعهالإنسانتعالىاللهخلقلقد-ا

الإنسانجاوزهإذاالتحملمنمعينحدشيءلكلولكن،والعللالأمراض

المقدرةتلكأنكما.لهفريسةيسقطثمومن،المرضمقاومةفيقوتهخارت

قدالذيالمرضأننجدلذاآخر،إلىشخصمنتتفاوتالتحملعلى

عندللظهورأطولفترةإلىيحتاجوجيزةفترةخلالفيماشخصأيصيب

آخر.شخص

فترةمروربعدإلاتظهرلاالجسمعلىتأثيراتهامعظمبأنتتميزوالخمر

الفترةتلكخلالوفيأكثر.وربماسنواتعشرإلىتصلقد،الزمنمن

تخورالذيالحدإلىيصلحتىقوة،منأوتيمابكلبمقاومتهاالجسميقوم

بالظهور.الأمراضتلككلحينهافتبدأ،قوتهفيها

بسيطة،بكمياتيشربمنفمنهمالخمور،شربفيالناسطبائعاختلاف-2
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الشممم.حدإِلىيصلحتىيشربقدبعضهمإنحتىعبا،يعبهامنومنهم

الأعراضظهورفيدوراًيلعبالطبائعفيالاختلافهذاأنفيريبولا

قصير،وقتوفيكبيرةالمتعاطاةالكميةكانتفكلما!الجسمتأئرعلىالدالة

أكبر.الجسمتأثركلما

عظمعلىاطلاعاًالناسأكثرهمالطبيالحقلفييعملونالذينأولئكإن-3

منالعامةفهمقصورتجدولهذا.صاحبهاعلىالخمرتتركهالذيالتأثير

الدراساتعلىمنهمالواحداطلعإذاإلاالمشكلةحجمإدراكعنالناس

.الموضوعهذافيأجردتالتيوالإحصاءات
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الثانيلبابا

كمرضراراأ

والنفسيةيةوالاقتصادالاجقماعمة

يةهدلاقتصاوالإجتماعيةاكمرضراراأ،الاذللفصلا.

النفسية.الصحةاًضراراكمرعلى4الثانىالفصل.
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الأولالفصل

يةلاقتصادواعيةلإجتمالغمرافيراواأ

المجتمعليشمليمتدبل،وأسرتهالسكيرعلىالخمرمعاقرةتأثيريقتصرلا

حدتشريعأنكما،بالغةحكمةالخمرتحريممنالحكمةكانتفقدلذا.بأسره

إلىبالإضافةمتماسكاً،المجتمعلحفظالوقائيةالتدابيرمنيعتبرالخمرشارب

وطهارته.واستقرارهبأمنهالعابثينمنحفظه

تعاطيعنالناجمةوالاقتصاديةالاجتماعيةالأضرارعلىالتعرفويمكن

الآتي:خلالمنبترويجهاوالسماحالخمور

-.المشكلةحجممعرفة:

الاقتصاد.علىالخمر:نأثير

المشكلة.هذهمنالحدفيالحكوماتبعض:خهود

.الأسرىالتفككفيالخمردور:

الجريمة.انتشارفيالخمردور:

السير.حوادثمعدلارتفاعفيالخمردور:

المراجعمنوالموثقةالثابتةبالإحصاءاتالاستدلالالبابهذافيوسأحاول

منالبعضيعتبرهقدالذيالخطروعظم،المشكلةحجمتجسدفهي،المختصة

.وحدهالخمربشاربتتعلقالتيالشخصيةالأمور

الاجتماعية4المشكلةحجم.

فيالحكوماتمعظمبالتشغلالتيالمشكلاتمنيعتبرالمسكراتتعاطيإن

واجتماعياًونفسياًاقتصادياًبالفةأضرارمنعليهايترتبلمانظراً،العالم
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لهذهحلولإلىللوصولوسعهافيمابذلإلىالحكوماتبهذهيدفعمماوصحياً،

:بالأرقامالحقائقهذهأسو!االمشكلاتهذهحجمولمعرفة.المشكلات

"إن:يليماام829لعامتقريرهافيالعالميةالصحةمنظمةتذكر.

وانالخمور،شربعنناتجةالعالمفيالموجودةالأمراضمنكبيرةمجموعة

نأكماالخمور،تعاطيعنناتجةوالسياراتالطرقحوادثمن05%()حوالي

1(.الخمورتعاطيعنكذلكناتجةالجرائموبقيةالقتلحوادث!ن)86%حوالي

)سابقاً(،السوفياتيالاتحادفيالعلوملاكاديميةسريتقريروكشف.

:أنمفادهبرسفرانسوكالةإلىمنهمقتطفاتوصلت

الرسمية.ل!وحصاءاتطبقاًام089عامخلالروسيافيخمرمدمنمليون)04(.

مليوناً.)17(الخمرومرضىعام،كلشخصمليونتقتلالفودكا.

الدوليوالتوتربيرشنغصواريخعنللحديثمعنىلا:يقولونالروسالعلماء.

الخمر.خطرإزاء

.متخلفونام829عامفيالمولودينالأطفالمنا%(6/)5.

مليار)45(بنحوالسوفياتيالاتحادعلىيعودالفودكابيعأنالدراسةأكدت.

الإدمانبسببالاقتصاديةخسائرهتصلبينمادولار(مليار)56سنوياًروبل

كانتالأرقامهذهأنبالذكرالجديردولار(.مليار)235روبلمليار185()إلى

أماالدولار،منأكثرالروسيالروبلكانعندما،السوفيتيالاتحادانهيارقبل

جداً.كبيربشكلالروبلسعرانخفضفقدالآن

)59%(السوفياتيالاتحادفيالنساءمنو)6079%(،الرجالمن099%()4.

.بانتظامالخمريشربونعاماً)18(عنسنهنتقلشاباتمنهن

والسرقة.والاغتصابالقتلجرائممن)85%(نحوفيسبباًكانالكحولإدمان.
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الإدمانمنعولجواالذينأعشارتسعةأنإلى"جيزن"سلسكاياصحيفةأشارت.

.العاشرةيبلغوالمآخرونيوجدكماعاماً،)15(عنأعمارهمتقلمرةلأول

فيالمبكرالموتإلىتؤديالتيالرئيسيةالأسبابمنالكحولإدمانيعتبر.

فيعاماً)62(إلى)67(منالحياةمتوسطتخفيضإلىأدىفقدروسيا،

.ام859مايو.2بتاريخالصادرعددهافيالنورمجلةعن.الماضيةالعشرينالسنوات

من09%()"إن:يليماهاريسونمرجعفي)شاكيت(البروفيسورويذكر.

هناكالرجالمن(5%45-ْ)وان،الكحوليشربونالمتحدةالولاياتفيالنا!

)3-والرجالمنا%(.)طنالخمر،شربعنناجمةعابرةبأمراضيصابون

)63(.الخمر"سببهامزمنةوأمراضمشكلاتمنيعانونالنساءمن5%(

فيه:يقولالأطباءلأحدمقالفيام879عامالطبيةلانستمجلةوتذكر.

استهلاكطن،الكحولبسببانجلترافيس!نوياًيموتونشخصألف02(10إن)1

نسبةارتفعتكما،عاماًالماضيةالثلاثينخلالبرلطانيافيتضاعفقدالكحول

)92(."مماثلةبنسبةعنهالناجمةوالمضاعفاتالوفيات

أعلنتفقد(وسموت)رينارسابقأالفربيةالألمانيةالصحةوزيرةأما.

ألمانيافييبلغالكحوليةالمشروباتتتاولعلىالمدمنينالمرضىعددأن:مؤخراً

بصورةالبلادفييتراجعالكحولاستهلاكوأنشخصمليون1(/)5الاتحادية

لترا12ً()7/منهبطالواحدللشخصالكحولاستهلاكإن:وقالت...تدريجية

.ام859عامفيقياسيةدرجةالكحولاستهلاكبلغحيثام859عامفي

ألمانيافيالكحولعلىالمدمنينعلاجمراكزعددأنبالذكروالجدير

ومصحة.مركزآلافتسعةنحوإلىيصلالاتحادية

عنالعموملأطباءالبريطانيةالملكيةالكليةأصدرتهاالتيالنشرةوتذكر.
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بانجلتراالصحيالاقتصادمكتبوجد"لقد:يليماام869عامفيالكحول

يعانون(السكانمجموعمن2%)نحوشخصألف07(0)أنام819عامفيوويلز

)8%(ملايينثلاثةنحوأنوجدبينماالخمور،تعاطيعنناجمةخطيرةمشكلاتمن

وأمراضمشكلاتمنيعانوقأنهمدرجةإلىبشراهةالخموريتعاطونكانوا

معدلبأنام849عامفيوزملاؤه)بوفام(وجدوقدالخمور.بسببمزمنة

الخمور.متعاطيأوساطفيالضعفإلىيرتفعالوفيات

كلتصرفالتيالوفاةشهاداتعددأنمنبالرغم،وحدهابريطانياففي

منآخرعدداًهناكأنإلاالخمور،بسببوفاةشهادة3(.ْ.)بحواليتقدرعام

.العامفيوفاةحالة1(0000)و05(0)ْبينمايتراوحوقدرسمياًيسجللمالوفيات

عاموزملاؤء)بترسون(أجراهادراسةوفي:القولفيالنشرةوتستطرد

نأوجد،سنوات8(-)3مدىوعلىشخصاً،)3597(لنحوالسويدفيام749

الدراسة.هذهفياشتركالذيالعددإجماليمن)25%(وفاةفيسببأكانالكحول

بلغتقدوهـللزانجلترافيالوفياتنسبةأنام769لعامإحصائيةوتفيد

الخمر.بسببسنوياًوفاةحالة85(00)

وفاةحالة04(/000)نحوفيتسببالكحولأنفتفيدالإحصاءاتآخرأما

التدخين.بسببوفاةحالة1(00و...)بنحومقارنةسنولاًبرلطانيافي

أدتوالتيالكحولتعاطيعنالناتجةالمشكلاتتوضحإحصائيةيليوفيما

:ام849عامفيوويلزانجلترافيالأشخاصمندعدوفاةإلى



ام849عامووللز(انجلترا)فيالكحوللتعاطيالخطيرةالنتائجعنميدانيةإحصائية

(وفاةحالةا-4923)ْالخبيثةالسرطانات-ا

(وفاةحالة438-043)الدماغيةالسكتة-2

(وفاةحالة046-951)الصدريةالأمراض-3

(وفاةحالة052-957)الهضميالجهازامراض-4

(وفاةحالة571)المزمنةالكبدأمراض-5

%3نساء،4%رجال()

)%3نساء121%رجال(

(رجالا%انساء،)3%

)%3نساء،12%رجال(

08%رجال()%08نساء،

والسمومالحوادث-6

أخرىأمراض-7

(..998 - Aوفاةحالة

الأخرىالوفياتعددإجماليمن-8

(لرجا%6،ءنسا1%)

)%1نساء،6%رجال(

)%3نساء،12%رجال(

تعطلنتيجةالكحولفيهايتسببالتيالماليةالتكاليفأما":النشرةتذكرثم

نحوبلغتفقدعنهتنتجالتيالاجتماعيةوالمشكلاتالعلاجوتكاليفالإنتاج

غيرالتكاليفإلىبالإضافةالواحد،العامفي(استرلينيجنيهمليون16..)

والتيالكحولبسببالوظائفوتعطيلوالحرائقوالجرائمالحوادثمثلالمباشرة

تكاليفها".تقديرالصعوبةمن

تكاليفأنوجداام،859عامفيومينارد()ماكدونيلLأجرااحصائيةوفي

(.العامفيجنيهمليون1..)بلغتقدالخمورلمدمنيالصحيةالخدمة

مرضىخمسةكلمنواحداًأنإلىالإحصاءاتمنالعديدتشيركما

71()الخمر.بسببمشكلاتمنيعانونكانواالمستشفياتإلىيدخلون

يلي:مافيذكرام879لعامبريطانيافيللأطباءالملكيةالكليةتقريرأما.

منالأولىبالدرجةناتجةليس!الكحولبتعاطيالمتعلقةالصحيةالمخاطران11
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علىالأعظمالخطرولكن،كبيرةبكمياتالكحوليتناولالذيالقليلالعدد

.وانتظامباعتدالالكحولتتناولالتيالكبيرةالأعدادمنهوالعامةالصحة

يؤدي(البيرةمنلترلنيعادل)مايومياًالكحولمنجراما06ً()تعاطيإن

وأمراض(،Strokes)الدماغيةوالسكتاتالدمضغطحدوثفيكبيرةزيادةإلى

فإنللنساءبالنسبةأما،العصبيالجهازوأمراض،الباءةوضعف،والعقمالكبد

هذءبإحداثكفيليومياً(البيرةمنفقطواحداًلتراً)أيالكميةهذءنصف

11.الوبيلةالأمراض

AGreat)ومستطير(كبير)شرباسمالمعنونالتقريرويمضي and GrowingEvil)
قدإنهابل،الملكيةالكليةأصدرتهالذيالأولليسالتقريرهذا"إن:فيقول

عاموذلكجداً،مبكرةفترةفيالكحولمضارعنلهاتقريرأولأصدرت

فيجاءوقد(،العموم)مجلسالبريطانيالبرلمانإلىآنذاكقدمتهوقدام،726

استخداموأنيوم،بعديوماًويزدادومستطيرخطيرشرالكحولأنالتقريرذلك

الصحةتحطمبريطانيافيالسواءعلىوالنساءالرجالمنالمختلفةالخمور

والصناعة،التجارةوتخرب،والإنتاجالعملعلىقادرينغيرالناسوتجعل،العامة

إلىوتؤدي....الأسرةوتحطم،العامةوالصحةالأمنعلىخطراًالمدمنوتجعل

وبيلةأمراضمنمنهمكثيرويعانيالأمراضتعتريهمالبنيةضعيفيأطفالولادة

)56(.1(وبنائهلرقيهأداةيكونواأنمنبدلاالمجتمععلىعالةويصبحون..خلقية

(11ء...)الكحولعلىأنفقالبريطانيالشعبإنليقولالتقريرويمضي

أكثرالخمورعلىينفقالبريطانيالمجتمعهـانأم،819عاماسترلينيجنيهمليون

وان،مجتمعةوالجامعاتوالمدارسوالمستشفياتوالسياراتاللباسعلىينفقمما

البلاد.فيالعامالصرفمجملمنبالمئة7(و)5يمثلالكحولعلىالصرف

تقديرهايمكنلاوالنفسيةوالصحيةالاجتماعيةالأضرارإنالتقرير:ويقول
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دخولأيامجميعمنبالمئة)92(أن)مالمو(دراسةأثبتتالسويدوفي

الخمورا!56(.تعاطيبسببكانتالسويدفيالمستشفيات

نزلاءمنبالمئة4()ْأنالمتحدةوالولاياتبريطانيافيالدراساتأثبتتوقد

كما،الكحوليةالمشروباتبتعاطيمتعلقةمشاكلمنيعانونالعامةالمستشفيات

مستوىكانالطوارئقسمإلىتذهبالتيالحالاتثلثأنالدراساتأثبتت

الحدهووهذا،الدممنسنتيمائةلكلمليجراما08ً()منأكثرالدمفيالكحول

نأعلى،المتحدةوالولاياتبريطانيافيالسياراتلسياقةبهالمسموحالأعلى

من)أقلالكحولمنمحدودةكميةتعاطيبسببتحدثجداًكثيرةحوادث

حدوثنسبةأنالثابتومن(،الدممنسنتيمائةلكلمليجراما08ً()مستوى

الدمفيالكحولمستوىوصولبمجردمضاعفةأضعافاًترتفعمروريتصادم

مائتيالكحولمستوىبلغإذاأما.الدممنسنتي1(00)لكلمليجراما05ً()إلى

)56(.مرةمائةمنأكثريتضاعفحادثةوقوعاحتمالفإنالدمفيمليجرام

Office)الصحةاقتصادياتمكتبولقدر of Health Economicds)في

الإجازاتبسببسنوياًتضيععمليوممليون()5-)8بينماأنبريطانيا

الشخصأنبالسويد)مالمو(دراسةوتوضح.الكحولتعاطيعنالناتجةالمرضية

الأعلىالحد)فيطفيفاًمسبباًارتفاعاً-باعتدالولو-الكحوليتعاطىالذي

فيالسنةفييوماًستينبمعدلالعملعنيتغيبك!(ث!)7الكبدلأنزيم(الطبيعي

الدنياالحدودفيلديهالأنزيمهذايكونالذيللشخصيوماًعشرأتتيمقابل

الطبيعية.

التسممحالاتجميعمنبالمئة)25(أن(:الكحولباء)ألفكتابيذكركما.

الذينالسنكبارجميعمنبالمئة06()أنيذكركما،الكحولتعاطيبسببكانت

وأالقلبهبوطاوالسقوص!تكراربسبببرلطانيافيالمستشفياتإلىأدخلوا
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السياراتحوادثعنالناجمةالاقتصاديةالخسائروإن..المالمنمبلغبأي

(0017)بنحوسنولاًتقدر.إلخ..والمحاكمالبوليسمعللكحولالمتعاطينومشاكل

)56(."استرلينيجنيهمليون

وقدبكثير.ذلكمنأسوأالمتحدةالولاياتفيالوضعأنالتقرير:ويذكر

بنحوام719عامالمتحدةالولاياتفيالكحوللتناولا!لاديةالخسائرقدرت

مليونألف)43(بنحوالخسائرقدرتام759عاموفيدولار.مليونألف03()

كتابفيجاءوقد.ام979عامدولارمليونألف1()13إلىالرقمقفزماوسرعاندولار"

conomics)(والكحول)الاقتصاديات and Alcohol)كالآتي:الخسائرهذهتفصيلء

الإنتاجفى:إلخسارة

الكحولبسنببعليهااْنفقوماالصحةفي:إلخسارة

الكحولبسببالسياراتحوادثعنالخسائرثمن"

الخمورتعاطيعنالناتجةالحرائقبسبب:إلخسائر

بالخمورالمتعلقةالعنفجرائمعنالناتجة:إلخسائر

والمشاكلالمحاكمعنالناتجةالاقتصاديةالخسائر"

الخموربسببالاجتماعية

ام979عامخسائروذلكالإجماليالمبلغ

دولارمليون544077

دولارمليون465/02

دولارمليون6و768

دولارمليون647

دولارمليون4"477

v1f?,دولارمليون

دولارمليون3680131

البريطانيةالطبيةالمجلةعنالصادر(الكحولباء)ألفكتابولذكر.

الأقسامإلىأدخلتالتيالحالاتجميعوثلثخمسبينماأن:ام889!(الاول

واسكوتلندهوللز)دونوحدهاانجلتراوفي،الكحولبسببكانتالباطنية

وخمسمائةألفئلاثمائةبينماالباطنيةالأمراضأقسامإلىيدخلوايرلنده(

سنوبأ.الكحولتعاطيبسببشخصألف
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الذهن،واضطرابالذاكرةفقدانأو،المتكررةالصدرية()الالتهاباتالانتانات

المعالج.العامالطبيبلهاينتبهلمالخموربشربمتعلقةمشاكلمنيعانونكانوا

شخصألفيعلىمشرفاًيكونالعامالممارسالطبيبفإنبريطانياوفي

نوعأيمنكأساتستةمن)أكثركثيفبشكليشريونo(13)هؤلاءمنتقرلباً،

نتيجةواجتماعيةصحيةمشاكلمنيعانون04(و)(،وبانتظاميومياًالخمرمن

تحطيممنويعانون،السلماسفلفيوهم،مدمنينيسمونوسبعةالخمور،تعاطي

.)56(لحياتهمتام

عاموويلزانجلترافيدخلوالعقليةالنفسيةالأمراضمستشفياتوفي

92905وارجلا2ء)36.منهمالخمورتعاطيبسببحالة)559017(ام819

الكحولإدمانمنللعلاجحالة14(0000)ادخالإلىبالإضافةهذا(امرأة

56(".)82

كبيرةمدنخمسفيالخمورتعاطيعلىدراسةام759عامفيأجريت.

يصلسنةا-64()5عمربينالرجالمنالمدمنينبأقوثبتاللاتينيةأمريكافي

وسوءوالعائليةالاجتماعيةالمشاكلتحيطهمالمدمنينهؤلاءنصفوأن)35%(إلى

ا%(ا-ْ)بأنالإحصاءاتأثبتتولقد.الخمرةتعاطيهمبسببالاقتصاديالوضع

العملتركأنأيضاًوجدكما.الخمرةتعاطيهمبسببأعمالهمتركواالمدمنينمن

فييتعاطونهالاالذينعنالخمرةعلىالمدمنينوسطمرتينتزيدالإنتاجوقلة

ينتظملاالمزمنالكحوليالمدمنأنوجدكما.كانعملأيفيالاختصاصنفس

)55(.بكفاءةأعمالهإنجازعلىالقدرةلهوليستدوامهفي

الطبمؤتمرإلىقدمهبحثفي(العلمي)أملالدكتورالأستاذويذكر.

لينوالسمامة)الغولية:اهـبعنوان504عامباكستانفيعقدالذيالإسلامي

كتب(المركزيالعصبيللجهازسم)الغولعنوانوتحت:يليما(والإسلامالطب
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علىوالمشرفالعلميةللأبحاثالوطنيالمركزفيالأبحاثمدير-لومانيا()جاك

فرانس(دي)كوليجمعهدفيوالسلوكيةالحواسيةبفزلجةالفحصمختبر

ام089أكتوبرفيالصادر1()15رقمالعددالاروسرش(مجلةفيكتببفرنسا-

فرنساولكن.المصنعةالأقطارجميعفييزدادالغولاستهلاك"إن:يليما

طليعةفيتأتيالسنةفيفردلكلالصافيالغولمنلتراً)7016(باستهلاكها

فيالمسرفينالفرنسيينعددويقدرالسير.حوادثفيهاتكثرالتيالأقطارهذء

07(/000!الغوليةضحاياعدديبلغسنةوكل.شاربملايين(ه-)4منالشراب

!ص!89(ا(1الفرنسيةالفرنكاتمنمليار)07(نفقتهاوتبلغميت،

Medicine)المشهورةالطبيةالمجلةوتذكر. International)عددهافي

فيالكحولاستهلاكتزايد"لقد:يليماام989لعامفبرايرشهرفيالصادر

تضاعففقد.العالمفيكبيراًتزايداًوالسبعينياتوالستينياتالخمسينيات

منأكثربلغبينمام،9V11وام949عامبينمابرلطانيافيالخمراستهلاك

.ام059عاممعبالمقارنةام839عامفيوبلغارياالغربيةألمانيافيالضعف

فيعليهكانماأضعافثلاثةالكحولاستهلاكبلغفقدهولندافيأما

وفيالشرقيةألمانيافيبلغقدالكحولاستهلاكأننجدبينماالخمسينياتبداية

فيبالهبوطبدأقدالخمراستهلاكأنإلا.أضعافثمانيةحواليالفترةنفس

وإيطاليا.فرنسافيقليلاًالماضيةسنواتالعشر

نحوفيسنولاًالواحدللفردالكحولاستهلاكمعدلالتاليالجدولويوضح

تلكنفسفيالكبدتليفعنالناجمةالوفياتنسبةإلىبالإضافة،دولةْ)(2
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لدولةااس!ا

فرنسا

لباإيطا
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الأمراضتكاثرتالثانيةالعالميةالحربمنذالخمرشربتزايدومع

ونسبةالخمرشربممدلبينوثيقةعلاقةفهناكالخمر،يسببهاالتيوالمشكلات

الكبد.تليفعنالناجمةالوفيات

ولهذا،الضعفبنحوالنساءمنأكثرالخمريشربونالرجالأنالمجلةوتؤكد

أنهإلاالنساء،منالرجالعندبكثيرأكثرهيبالكحولالمتعلقةالمشكلاتفإن

منعددفيانهحتىبشراهةالخمريشرينبدأنالنساءمنكبيرةنسبةأنوجد

النساءفإنعدةلأسبابونتيجةوالنساء.الرجالبينالنسيةتتساوىالبلدان

)74075(.الكحولمنكميةبأقلتأثرهنسرعةفيالرجاليفقن

4الاقتصادتأثيراخمرعلى.

التالية:الإحصاءاتخلالمناقتصادياًالمشكلةحجمعلىلنتعرف

وقدالخمر،مرضىيشغلهاالصناعيةبالدولالمستشفياتأسرةثلث:إبئ

الخمرشاربيعلاجعلىانفقماأنتوضحإحصائيةتكساسولايةأصدرت

وتدنيوالتعويضاتالممتلكاتضياععنالناتجالاقتصاديالفاقدمضافاًاليه

ارباء98(.منالكحولمبيعاتتحققهمابكثيريفوقالإنتاج

بيعأنالدراساتإحدىأكدتفقد)سابقاً(،السوفيتيالاتحادفيى:%ما

مليار)56سنوياًروبلمليار)45(بنحوالسوفيتيالاتحادعلىيعودالفودكا

روبلمليار.18()إلىالخمورإدمانبسببالاقتصاديةخسائرهتصلبينمادولار(

دولار(.مليون)225

نشرتاقتصاديةاجتماعيةطبيةإحصائيةفيجاءفقدفرنسافي:%ما

مليار02()يقاربالخموروبيعإنتاجمنالقوميالربحمعدلأنام،979عام

إضاعةبسببالإدماننتيجةالقوميالدخليخسرهماوأما،فرنسيفرنك

وأجور،التمريضوثمن،دائمةأومؤقتةمرضيةإجازاتمنالعملساعات
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فرنك.مليارا()َالدولةيكلفذلكفإنالدواء،وثمنوالأطباء،المستشفيات

03()فيبلغالخمرعلىالإدمانجراءمنالمتحدةالولاياتتخسرهماأما"

فيسنويأجنيهمليونآلافثلاثةبرلطانياتخسرهوماسنوياً،دولارمليونألف

الفكرمجلة)عن.فقطجنيهمليون017()0الخمورتجارةمنتربحأنهاحين

اهـ(.504محرم"1101العددالإسلامي

الخسائرنسبةارتفاعأظهرتام989عامإحصائيةأنبالذكرالجدير

مليونألف12()ْنحوالمتحدةالولاياتتخسرهمامجموعبلغحيث،الاقتصادية

)56(.سنويأاسترلينيجنيهمليونآلاففسبمةبريطانياأماسنولاً،دولار

British)+للإدمانالبريطانيةالمجلةدكرت: Journal of Addictio)

9عام AVقدالكحوليسببهاالتيالمشكلاتعننجمتالتيالخسائرأن)1:ام

جنيهمليون)96(وأن.وحدهام839عامفياسترلينيجنيهمليون(l)04بلغت

)16(وأنفق،المستشفياتفيالكحوليينالمرضىمعالجةعلىأنفققداسترليني

".بالكحولمتعلقةقضايابسببجرتالتيالمحاكممصاريفعلىجنيهمليون

عنالناجمةالإجماليةالخسارةأنآخرعددفيالمجلةنشرتهآخرتقرلروفي

"92(الواحدالعامفياسترلينيجنيهمليون02(00)بنحوتقدرالكحولشرب

غيرالإسلامية4الدولاخمرفيمشاكل.

التخبط،فيمتمثلاًنجدهفراغأاتجاهاتهابمختلفالغربيةالحضارةتعيش

بالنسبةالإدمانمشكلةتعتبرأنفيغرابةلافلذا.يعيشونهاالتيالفوضىوحالة

آرائهمفيواضحاًذلكونجد،حلهاويصعب،تعقيداًالمشكلاتاكثرمنلهم

جذورها.منأصلاًتمسلمالتيالمشكلةهذهحلفيالمتباينة

ومنها؟المشكلةهذهحلفيالدولبعضمحاولاتالمناسبةبهذهوآسوق
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الامريكية4المتحدةالولايات.

صناعةتحرمصارمةقوانينبإصداروذلكالمحاولاتبأولىقامتوقد

تمثلت،القوانينتلكيخالفلمنصارمةعقوباتوضعتكمابها،والاتجارالخمور

لبثماولكنام،029عامفيذلكوكانمعاً،كليهماأوالماليةالغرامةأوبالسجن

بشكلالخمورشاربيعددارتفعأنبعدام239عامفيالقوانينتلكألغيتأن

حرمواكيفمعيفانظرمنها،الرديئةوخصوصاًالأنواعسراً،بيعهاوانتشر.سري

هذا.يومناإلىقائمةالمشكلةاستمرتوبذلك،حللواثم

4(سابقاً)السوفيتىالالخاد

ماام859مارسفي)787(برقمالصادرعددهافيالبلاغمجلةدكرت:

يثيربدأالسوفيتيالاتحادفيالكحولعلىالمدمنيننسبةازدياد"موضوع:يلي

إلىتدعومقالةبنشرالسلطاتتسمحمرةولأولالبلاد،فيكثيرةفعلردود

عنتنجمالتيالكثيرةللمشاكلحدلوضعكاملبشكلالبلادفىِالكحولتحريم

إدمانها.

سوفيتيلأكاديميمقالةكوسومولتس()موسكوفسكيصحيفةنشرتفقد

علىوشرائهاالخمورإنتاجبتحريمفيهايطالبأوغلوف(،)فيودورهومعروف

الصحافةاتهمهذاالأكاديميأنالأمرفيوالمثير،لينينعهدفيحصلماغرار

.الكحولبيعلوقفالدعوةمنبدلاًالآفةهذهعنبالسكوتالرسمية

الكحوليتسبب،السوفيتيالاتحادفيالعلومأكاديميةوضعتهتقريروحسب

سببهاعاهةمعستةأصلمنطفليولدبينماسنوياً،سوفيتيمليونمقتلفي

ثلاثينمعدلهماسنوياًالسوفيتيالمواطنوشمتهلك.الكحولعلىالوالدينإدمان

شخص".مليون04()إلىالسكارىالمدمنينعددولصلالفودكا،منلترأ
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)جونادياهـبأن604رمضان)33(العددفيفتذكرالنورمجلةأما:

بأن،أوليانوفسكبمنطقةالسوفياتيللحزبالأولالسكرتيروهو(كولبين

المشروباتتتاولحظرقرارمخالفاتعلىالسكانمنتحصيلهاتمالتيالغرامات

الإجراءاتتتفيذفيالبدءعقب-دولارمليون2/1-روبلمليونبلغتالكحولية

الماضي.يونيوفيتقررتالتيالجديدة

أنشئتالتيوالثقافةالقناعةمجلةنشرتهحديثفيالمسؤولهذاوأشار

خلالالكحولمبيعاتحجمأنإلىالكحولتناولمكافحةحملةلتأييدخصيصاً

،ام849لعامبالنسبةدولار-مليون38-روبلمليون)23(انخفضام859عام

01)روبلملايين8()7-بينمايصلالماضيفيكانالرقمهذاأنوأوضح

سنوياً.دولار(ملايين

اهـ03/4/704فيالصادرعددهافيفتذكرالأوسطالشرقجريدة:%ما

الذينالسوفيتيالاتحادفيالمتشردينآلافمنالتخلصيمكن"كيف:يليما

الأمراضانتشارإلىيؤدونوبأنهم،مدمنونسكارىبأنهمالصحفتتهمهم

فيدمجهمإعادةيقترحالبعض؟الشرعيةهامشعلىولعيشون،الخطيرة

.بالرصاصرمياًبقتلهمالتوصيةفييترددونلاوآخرونالمجتمع

ظروفعننشرتهطويلتحقيقخلالمنالمناقشة)أوجونيك(مجلةوبدأت

السوفياتي.المجتمعهامشعلىيعيشونالذينهؤلاءمعيشة

كلفينجدهمأنويمكن،آلافبضعةإلىيصلعددهمأنالمجلةوأكدت

مناطقهناككانتهـان)سابقأ(،الأطرافالمتراميةالسوفياتيةالأراضيمنمكان

.الشرقوأقصى،الوسطىآسياوخاصة،الجنوبمثلفيها،يكثرون

يأعملياًيملكونلاأنهمكماداخليةسفرجوازاتالمتشردونيحملولا

فيأوطبيبلدىللعلاجاللجوءأو،رسميعملعلىالحصوليمكنهمفلا،حقوق
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تؤكدالمجلةولكن،للكحولالواضحإدمانهمهوبينهمالمشتركوالقاسم.مستشفى

أنواعكليحملونفهم،السوفياتيالاتحادفيللصحةرهيبأتهديداًيمثلونأنهم

آسيافيخاصة،السلطاتقلقيثيرالذيوأيضاًالسلبلالتتاسلية،الأمراض

حولالتحقيقفياشتركواالذينالمواطنينلبعضسؤالاًالمجلةووجهت،الوسطى

الشبابمنظماتفيعضووهو-أحدهمفقال،الظاهرةهذهمواجهةأسلوب

".بالرصاصرمياًقتلهميجب-:الشيوعي

فرنسا،

تدعمجديدةقوانينام419-ام049سنةالفرنسيةالسلطاتأقرت

منها:القديمةالقوانين

.%(')8علىفيهاالكحولنسبةتزلدالتيالكحوليةالأشربةتحريم-ا

والسبت.والخميسالثلاثاءأيامالكحوليةالأشربةاستعمالمنع-2

للمراهقين.الكحوليةالأشربةبيعمنع-3

.السكرانالسائققبلمنالمرتكبةالجرائمعلىالعقوبةتخفيضعدم-4

الكحولية.الأشربةعنالإعلانمنع-5

.المسكراتبمحاربةالقائمةالجمعياتتنشيط-6

عصيرصناعةوتنشيطسنةبعدسنةالحاناتعددإنقاصحينهاوتقرر

أنواعها.اختلافعلىالفواكه

درجةإلىالمشافيفيالمدمنينعددإنقاصإلىالتشريعهذاتنفيذأدىوقد

.)53(السابقفيعليهكانعماالثلثينأوالنصف

نشربيانفيالكحولإدمانبشآنوالإعلامللدراساتالعليااللجنةدكرت:
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ادمانضدمتماسكغيركفاحاًتخوضالفرنسيةالحكومةأنباريسفي

الرقمضريتالتيالدولةفيالقائمالتسيبالىالبيانأشاركما،الكحوليات

امbooعامفيأنشئتالتياللجنةهذهوتتتقد،الكحولاستهلاكفيالقياسي

أجلمنللدعايةالحاليالتصاعدتتتقدأعضائها،بتعيينالحكومةتقوموالتي

فيحاناتفتحيؤيدنصعلىمؤخراًوالتصويتفرنسافيالكحوليةالمشروبات

المدنية.أخطاءعلاجبحجةمتذرعةالسكانتجمعأماكن

القلبأمراضبعدفرنسافيللوفياتالثالثالسببوآثارهالكحولهـلعد

.العامفيشخصألف()18وفاةعنيسفرإذةوالسرطان

ادمانمنالوقايةبأنالصحةوزيرصرحالانتقاداتهذهمواجهةوفي

التيالمهمةالاهتماماتأحدوسيظلظلبالكحولالمرتبطةوالأمراضالكحول

التيالقليلةالدولمنواحدةتعدفرنساأنإلىوأشار.الحكومةبهاتضطلع

الفرداستهلاكأصبحإذ،النقيالكحولاستهلاكفيمنتظماًانخفاضأشهدت

المددالنورمجلة)عن.5291عامفي)18(/لتراًكانأنبعدام829عامفيلترأ)13(

اهـ(.604محرمفيالصادر)25(

بهتقدمتقرارمشروععلىبالإجماع()البرلمانالوطنيةالجمعية:ضادقت

سياراتهميقودونالذينالأشخاصبحقالعقوباتأقصىلتوقيعيدعو،الحكومة

سكر.حالةفيوهم

يحقأنه،العدلوزيرشالندون()ألبانقدمهالذيالقرارمشروعفيوجاء

عمليةتدلسيارةسائقأيعلىفوراًالقبضإلقاءوالقضائيةالأمنيةللسلطات

.الكحولتأثيرتحتأنهعلىالفورلةدمهفحص

ماليةغرامةودفع،سنتينالسجنعقوبةتوقيععلىالقرارمشروعوينص

سكر.حالةفيوهوآخرشخصاًيقتلسيارةسائقأيبحقفرنكألف03()إلىتصل
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شخصألف(11)قتلإلىسنةكلتؤديفرنسافيالطرقحوادثأنويذكر

الشرقجرلدة)عن.للكحولالسياراتسائقيتعاطيبسببآخرينألفا4ً()ْواصابة

.27/84/بتاريخالصادرعددهافيالأوسط V.)اهـ

الصى04

أشخاصأربعةفيالإعدامحكمتتفيذتمأنهالصينيةالصحفذكرت

وكان،شخصاً)25(موتإلىتعاطيهاأدىكحوليةمشروباتلصناعتهم

كحولي،مشروبمنلتر08(00)بصناعةقاماقديونجتاى()ليو)زووشينجونج(

المشروبهذابسببمصرعهمشخصاً)15(لقيوقدلتر.1(000)منأكثروباعا

بالعمى.آخرونسبعةوأصيب

وتمالأحكامهذهالصينغربيجنوب)شينجدو(محكمةأصدرتوقد

فوراً.تنفيذها

فيالإعدامحكمتنفيذإلىأخرىمنطقةفيمشابهةأخرىقضيةأدتوقد

مصرعإلىالكحولمنالمصنوعمشروبهأدىحيثرونجوي()ليوهوآخر،صانع

الصادرعددهافيالنورمجلة)عن.شريكهعلىبالإعدامالحكموصدر،أشخاص(01)

سنةمحرمبتاريخ

والسويد4بريطانيا

عامفيالصادرةالطبيةالبرلطانية(Lance)أالانست(مجلةطالبت

بخطرالناستوعيةأجلمنأكثرمبالغتنفقبأنالبريطانيةالحكومةام879

التدخين.بشأنتفعلهبمااقتداء،الكحول

علىيوضعوأنللخمرالمروجةالدعاياتتمنعأنالدولةالمقالمؤلفوطالب
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الصحة.علىالكحولخطرإلىيشيرتحذيرالمسكراتزجاجات

ولعزاام839وام789عامبينماالكحولمبيعاتانخفضتالسوبدوفي

.هناكللكحولالدعايةمنعإلىجزئياًذلك

والعقوباتالقيودوفرض،الكحولعلىالضرائبزيادةإلىالمقالكاتبودعا

الخمر)92(.شرببجريمةمتلبسينيضبطونالذينالسائقينعلىالشديدة

العريية4الدولاكمرفىانقشارشربمدى.

نإبلالخمور،بتعاطيتسمحوالإسلاميةالعربيةالدولمنالعديدإن

كما،الدولتلكأبناءمنالمسلمينومسمعمرأىعلىمحلياًبتصنيعهاتقومبعضها

حيث،الوطنيللاقتصادالركيزةالدعائممنذلكتعتبرالدولتلكحكوماتأن

،كبيرةمبالغالىتحتاجوالتي،الخارجمنالخموراستيرادمنتخففبذلكإنها

مماالأجانبالسياحواستقطابللسياحةتشجيعأفيهاأنكما،الصعبةوبالعملة

بعضنجدأنوالعجب(،يزعمونماساء)ألابها!بأسلابمبالغالبلدعلىيعود

في،الصناعيأوالتجاريدليلهافيوتبرزهاالخمور،بمصانعتفتخرالدولتلك

الرسمي!الدولةدينالإسلامأنعلىتنصالدولتلكدساتيرأنحين

معظمأننجدلذا،الإسلاميةالشريعةفيمحرمالخمرتعاطيلأنونظرأ

فيالمشكلةهذهحجمتبينالتيالإحصاءاتتظهرلاوالإسلاميةالعربيةالدول

الدولبعضفيأجرلتقدالمتفرقةالدراساتبعضهناكأنإلا،المجتمعاتتلك

منها:أذكرما،حدإلىالمشكلةحجمتظهروالتي،العربية

4العراق-ا

:-النفسيةالأمراضاستشاريكمر-الشيخصالحالدكتوريقول

115



ونفسيةصحيةكمشكلةتبرزأخذتالكحولعلىالإدمانمشكلة"إن

إليهوصلتبماالحاضرالوقتفيمحدودةأبعادذاتولكنها،ملموسةواجتماعية

المتقدمة.الصناعيةالغرييةالدول

لذا،انتشارهمدىعندقيقةإحصائيةالحاضرالوقتفيلديناتوجدولا

منهيستخلصأنيمكنوالذي،الدقيقالطبيالمؤشرعلىالحصولالصعبفمن

إلىالإشارةفتجدروالانتشارالوبائيةبصدددمناوما.وحجمهاالمشكلةتطور

وأوليةمحدودةإحصائيةدراساتعلىمبنيةوهي،سأذكرهاالتيالتقديرات

)مركز:التاليةالمراكزفيأجريتوالتيالكحولعلىالإدمانمنمؤكدةلحالات

مستشفى،الطبمدينةرشد(ابنلمستشفىالتابعالكحولعلىالإدمانمكافحة

لاقدانطباعاًتعطيالمحدودةالدراساتهذهواقسابقأ(،)الشماعيةالرشاد

المدمنينبعضأنإلىبهاموثوقأرقامإعطاءصعوبةوترد،الواقععنكثيراًيبتعد

لأنهمأوالمرضيحتملوقلأنهمإما،مرضهملعلاجللأطباءيلجأونلاالكحولعلى

المدمنينمنالآخروالبعض.منهالخلاصبإمكانيةيشعرونلالأنهمأو،يخشونه

للمستشفياتالخارجيةالعياداتأو،الخاصةالعياداتيراجعونالكحولعلى

فيوالمخدراتالكحولعلىالإدمانمكافحةمركزفيالمعالجةويرفضون،العامة

اجتماعيةلأسبابالأخرىالتخصصيةالنفسيةالوحداتأورشد،ابنمستشفى

يحاولالمدمنينمنآخرقسماًأنكما.اجتماعيةوصمةبأنهخطأَيعتقدونحيث

هذا.لسلوكهمقنعةتكونقدتبريراتيعطيأو،نكرانهأومرضهإخفاء

وهذه،حالة)577(حواليالدراسةعليهاأجريتالتيالحالاتمجموعةإن

وأن.سنة3-93()ْالعمرفيشائعالكحوليالإدمانأنإلىأشارتالأوليةالدراسات

الكحولبتناولالمبتدئينعددفيتزايدالىيشيرماوهناكذكور.منهمالعظمىالفالبية

سنة.ا-92()5بينأعمارهمتتراوحالجامعةمنالأولىوالصفوفالثانولةتلاميذمن

منالغالبيةكانت،)22%(تقاربالمدمنينبينالمتفشيةالعزوبةأنولوحظ
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وقد(.الماهرينالممال،المعلمين،)الموظفينالوسطىالاجتماعيةالطبقةعوائل

والابنالأبيكونماوغالباً،02%()بنسبةكحوليمفرطمنأكثروجودلوحظ

نسبةوكانت.ذلكفيمباشراًسبباًللوراثةأنيمنيلاهذاوأنمدمناً،البكر

منالمريضاتأغلبوكان.الحالاتمجموعمنا%()عنوتقلجداً،قليلةالنساء

المترفة.العوائلوبعضالفنيةالأوساطفيالعاملات

وأالفصامكداءعقليةأمراضمنيعانونالمدمنينهؤلاءمنعاليةنشبةوأن

العاصمةمنجاءتالمرضيةالحالاتمن)88%(نسبةوأن،ا%()9بنسبةالكآبة

)54(.الكبيرةوالمدن

الكحوليةالمشروباتبصناعةتقومالتيالحكوميةالجهةأنبالذكروالجدير

دديل)عن.ببغدادبالزعفرانيةوتقع.الكحوليةوالمشروباتللبيرةالعامةالشركةهي

(.العراقيالصناعاتاتحادعنالصادرام1Wلعامالعراقيةالصناعات

4اقالسود-2

:(السودانفيالخمورتعاطي)ظاهرةبحثهفيالباقرعمرالدكتوريذكر

شربواقدفوقها(فماسنة)15البالغينالذكورمنالخرطومسكانمن)47%(إن

شخصاً.0417183()ام759عامالبالغينالذكورعددكانوقدالخمر،

الذينأمورهمبأولياءمتأثرلنكانواالخمورتعاطواممن)87%(أنواتضح

من)87%(المناسباتفيالخمريشربونالذينعددبلغالخمر.يشربونكانوا

ا%(.)3فبلغوايومياًيشربونهاالذينأماالخمر..شاربيمجموع

ا%()6وأن،نفسيةلاضطراباتيشربون)22%(أنالباقرالدكتورووجد

.أسبابأيللباقينيذكرولم..عائليةمشاكلوجودنتيجةيشربون

لدىفقط)4%(هيبينما02%()الخمريشربونمنبينالطلاقنسبةوكانت

.يشربونلاالذين
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أمراضيليها04%()المعدةالتهابأكثرهاكانفقدالجسمانيةالأمراضأما

بالجهازاصاباتمنيعانونكانواالمدمنينمن02%()أنكماا%(..)7الكبد

الطرفي.الأعصابالتهابمثلالعصبي

النسبةتماثلنسبةوهيالخمر.إلىمنهافيعزا)52%(الطرقحوادثأما

وزارةميزانيةضعفبلغالخمورثمنأنكما.العالمبقاعمختلففيالموجودة

(.6O)26،العامذلكفيالسودانيةالصحة

الحكومةبدأتأنبعدكثيراًانخفضتقدالخمورتعاطينسبةأنبالذكروالجدير

.ام849عامفيالبيرةمصنعواغلاقالإسلاميةالشرلعةأحكامبتطبيقالسودانية

3-مصر4

،هناكالخمرشربانتشاربمدىتفيدإحصائيةعلىالحصولأستطعلم

تصنعالخمورأنواعبعضإنبلالبلاد،تلكفيمتوفرةالخموربأنالعلممع

وغيرها.البيرةمثلمحلياً

،المصريالشعبمجلسأقرهالذيالخمورقانونالمناسبةبهذهأسوقولكني

)56(:يليماعلىنصوالذي

قانونعلىم17/5/بتاريخالمنعقدةبجلستهالشعبمجلسوافق

علىالخمورتقديموقصر،العامةالأماكنفيالمصرلينعلىالخمورتحريم

للأجانب.السياحيةوالأماكنالفنادق

منبقرارويجوزوالمخمرة،والكحوليةالروحيةخموراًالمشروباتتعتبر1(:)مادة

.أخرىأنواعإضافةالداخليةوزارة

فيالمخمرةأوالكحوليةأوالروحيةالمشروباتتداولأوتقديميجظر:)2(مادة
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ويقتصر،السياحيةوالمنشآتالفنادقذلكمنويستثنى،العامةالأماكن

الأجانب.علىتقديمها

وسيلة.بأيالمشروباتهذهعنالإعلانأوالنشريحظر:)3(مادة

للمحالالصادرةتداولهاأوالخموربتقديمالخاصةالتراخيصتلغى:)4(مادة

(.السياحيةالأماكنذلكمن)يستثنىالعامة

أشهر،ستةعلىتزيدلامدةبالحبسالثانيةالمادةلأحكاموفقاًيعاقب:)5(مادة

مديرهأوالعامالمحلمستغلبهايعاقبكما،جنيهمائةتجاوزلاوبفرامة

ولجب،العودةحالةفيالعقوبةوتضاعف،الجريمةفيهوقعتالذي

أسبوععنتقللالمدةالمحلوبغلقبالمصادرةالأحوالجميعفيالحكم

أشهر.ستةعنتزلدولا

ثلاثةعلىتزيدلامدةبالحبسالثالثةالمادةيخالفمنكليعاقب:)6(مادة

نشرعنالمسؤولبالعقوبةويعاقب،جنيهمائةتجاوزلاوبغرامةأشهر،

وسيلة.بأيإذاعتهأوالإعلان

يوماًستينبعدبهويعملالقانونوينشر،القانونيخالفحكمكليلغى:)7(مادة

.نشرهتارلخمن

كالتالي:الموادهذهوعدلالتاليةالجلسةفيالشعبمجلسعادثم

.المشروعمنالثانيةالمادةمنالتداولعبارةحذف-ا

مقرراً:أصبحالتعديلوبذلك(المصريينعلىشربها)حظرعبارةحذف-2

.المخدراتإحرازمثلجريمةيرتبلاالخمورهـاحرازالخمور،وتداولصنعإباحة-أ

السياحية.المحلاتعداالعامةالمحلاتفيالخمورتناولمنع-ب

والأجانب.للمصرينوالسياحيةالخاصةالأماكنفيالخمورتناولإباحة-ب
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!ا-اليمق4

والتمولنالتجارةوزارةام839عامفيأصدرتهالذيالتجاريالدليليذكر

لصناعةالوطنيةالمؤسسةعن)سابقاً(،الشعبيةالديمقراطيةاليمنجمهوريةفي

عامينايرأولفيالبيرةلصناعةالوطنيةالمؤسسة"تأسست:يليماالبيرة

صورة"انظرام819)أوكتوبرشهرفيالمصنعفيالتجريبيالإنتاجوبدأام،089

لغرضالبيرةالصناعيةالوطنيةالمؤسسةفيالصناعيالإنتاجهـلتركز"ارقم

الأوليةالموادكافةباستيرادالمؤسسةوتقومالحاضر،الوقتفيالمحليالاستهلاك

.البيرةبصناعةالخاصة

قارورة)02(سعةصندوقألف06()0نحوالسنويةالإنتاجيةالطاقةوتبلغ

عاملاً(1.()51)نحوام849عامحتىفيهالعاملينعددويبلغلتر()نصف

.عدنمحافظةفي-عثمانالشيخ-المنصورةمنطقةفيالمصنعهذاولقع

علىاليمنيةالوحدةقيامبعدحتىقائماًيزالماالمصنعهذاأنبالذكروالجدير

الاتجاريحرمكان)سابقاً(اليمنيةالعربيةالجمهوريةدستورأنمنالرغم

بعداليمنيةالجمهوريةدستورإنبل،فحسبهذاوليستعاطيها،أوبالخمور

هيالإسلاميةالشريعةوأن،الإسلامالدولةدينأنعلىينصكذلكالوحدة

للتشرلع.الرئيسيالمصدر

بل،المصنعهذابتمويلتقومزالتماالحكومةفإنذلكمنبالرغمولكن

منالشديدةالمعارضةمنالرغمعلى،الإنتاجيةوطاقتهميزانيتهزيادةإلىعمدت

الخدماتقطاعاتكافةفيقائمالنقصأنمعيجريذلكوكل،اليمنعلماءقبل

الأساسية.
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منالرغمعلى..اليمنفيالخمرمصنعينتجهالذيالمنتجاسمهو"صيرةبيرة111(:)رقمصورة

المصنع.هذافيالعمللاستمراراليمنعلماءمعارضة

)سابقأ(1(.الشعبيةالديمقراطيةاليمنلجمهورلةالتجاريالدليل:ا)المصدر
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5-تونس4

النهوضمركزيصدرهالذي-التونسيةالفذائيةالصادراتدليليذكر

منالخمورمنهكتولتر06(000/0)نحوسنولاًتونس)تنتج:يليما-بالصادرات

2(.رقمصورة)انظرقوارير(.فيأوبالجملةتصدروالرفيعةالعاديةالأنواعمختلف

فهي:الخموربمَونسمصانعأهمأما

وتصلالأنبذة،منعدةأنواعٍبتصنيعيقوموالذي،للكرومالقوميالديوان(أ)

يبلغحينفيهكتولترسنوياً،.6(./..).المصنعلهذاالإنتاجيةالطاقة

عامل.1(00)فيهالعاملينعدد

الإنتاجطاقةأمابأنواعهـا،الخموربإنتاجوتقوم..التونسيةالخمورتصديرشركة)ب(

ثكلاملاً.04)نحوالشركةهذهفيويعمل،السنةفيقارورةملايينثلاثةإلىفتصل

تعرف"التيالبيرةبتصنيعتقوموالتي..بتونسالبيرةومعملالتبريدشركة)ب(

الغازية،المشروباتالىبالإضافةوالسيدر،،وعلبقواريرفي)سلتيا(ببيرة

11.هكتولتر04(0000)0السنويالبيرةإنتاجحجمولبلغ

6-البحريق4

الخمورتعاطي)ظاهرةكتابهفيْمصيقرعبدالرحمنالدكتوريذكر

شهدتهاالتيالماضيةالعشرالسنوات"خلال:يليما(،البحرينفيوالمخدرات

ازداد،الأمواللاستقطابتجارياًمركزاًوجعلهاالاقتصاديالانفتاحنحوالبحرلن

استهلاكمعدلارتفاعإلىأدىمماكبير،بشكلالكحوليةالمشروباتاستيراد

".الصافيوالكحولالكحوليةالمشروباتمنالبالغالشخص

المشروباتكميةأن)4(و)3(رقمالجدولينفيالمدونةالإحصاءاتوتبين

عامفيلترمليونونصفثلاثةمنارتفعتقدالبحريناستوردهاالتيالكحولية

قائمةالبيرةوتتصدرام،979عامفيلترملايينسبعةمنأكثرإلىام719
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الترنيتالفمورتعهيرترت

IETE 'D EXAORTATION DES VINS TUNISIENS؟"

ثيهم

اش

وت

للكرومالقوميالديوانبتونسالبهرةوسلثمركة-التبرلد

OFFICE NATIONAL DE LA VIGNE SOCTETE FRICORIFIOUE& BRASSERIE DE TUNIS
!!

!!!

!2

ال!اء؟/لم

)2(:رقمصورة

كونس"طيلصنعالتيالضورأنواع"بعض

تتتحهاالتيالمؤسماتوأسماء

".الغذائيةالمواد..التونمميةالصالراتدلهلالمصدر:+
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النبيذثمالمقطرةالخمورذلكبعديليها،المستوردةالكحوليةالمشروبات

للفردالسنويالاستهلاكمعدلارتفاعذلكعنونتج،الأخرىوالمشروبات

عامفيلتر02(/)4إلىم719عامفيلتر)6016(منالكحوليةللمشروبات

ارتفعفقدسنة(15من)أكبرالبالغللفردالسنويالاستهلاكمعدلأماام،759

موضحهوكماامWoعامفيلتر37(/)4الىام719عامفيلتر92()8/من

)5(.رقمجدولفي

إحصاءاتوجودعدممنوبالرغم:القولفيمصيقرالدكتوريمضيثم

نأإلاالبحرينفيالكحوليةالمشروباتتعاطيعنالناتجةالأضرارعندقيقة

الأضرار.هذهمنبعضأتعكسأنيمكنالمتوفرةالقليلةالمؤشرات

بمرضالإصابةمعدلأنإلى)6(رقمجدولفيالمدونةالبياناتوتشير

ارتفعقدالبحرلنفيالسلمانيةمستشفىفيمنهالمعالجينللمرضىالكبدتليف

ولاعشر(،الخمسة)فوقالبالغينالسكانمنألف01(0)لكل6/7(-3/)5من

المرضىاوالبحرينفيالكبدتليفبسببالمتوفينعددالإحصاءاتهذهتشمل

الصحية.والمراكزالمستشفياتفيمنهالمعالجين

ثمانيحدوثعنمسؤولالكحوليالإدمانأننجد)7(رقمجدولومن

ضمنيدخلولا،الجنسيةبحرينيواهمالمتوفيننصفوأنسنوياً،وفاةحالات

والإصابةالكبدكتليفالكحوليالإدمانمضاعفاتعنالناتجةالوفياتذلك

الخمور.بتعاطيالمرتبطةالأخرىبالأمراض

الحوادثنسبةفيارتفاعاًهناكأنتبينفلقدالطرقلحوادثبالنسبةاما

منالنسبةارتفعتحيثام،ا-739769الفترةفيالخمرتعاطيعنالناتجة

انخفضتثم،البحرينفيالطرقلحوادثالكليالمجموعمن6%(/5-2%/)9

)8(.الجدولفيموضحهوكماام779عامفي4%(/1)إلىالنسبة

البحرينية،الدنانيربملايينالكحوليةالمشروباتعلىالسنويالإنفاقويقدر

بدون-بحرلنيدينارملايينأربعةمنأكثرالتجارأنفقام979عامففي
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التيالملايينعنناهيكهذا،الكحوليةالمشروباتاستيرادعلى-الضرائب

الكمية.هذهلشربالخمرمتعاطوانفقها

من22%()7/تمثلكانتالسكرجرائمأننجد)9(رقمالجدولومن

فيا%(1)8/إلىالنسبةهذهوانخفضتام،739عامفيللجرائمالكليالمجموع

انخفاضبالضرورةيعنيلاالسكرجرائمعددفيالتناقصوهذاام،979عام

حرصاًأكثرأصبحواالمتعاطينأنيعنيوقد.الكحوليةالمشروباتتعاطيظاهرة

غيرالبعيدةالأماكنفيأوالمنازلفييتعاطوهكأنعليهمالقبضتلافيعلى

منيقللمماالأخرىالجرائمعددفيزيادةهناكأننلاحظكذلك،المشبوهة

السكر.لجرائمالكليةالنسبة

نأفنجدالإناثبينمنهالذكوربينأكبربشكلالكحوليالإدمانوشتشر

الأخيرةالآونةفييلاحظولكن)29%(،نحوكانتام979عامفيالذكورنسبة

المعالجاتنسبةأنفنجد،الكحوليةللمشروباتالمتعاطياتالإناثنسبةارتفاع

في8%()3/إلىام879عامفي3%(/)2منارتفعتقدالكحوليالإدمانمن

(01)رقمجدولفيمبينهوكماام979عام

الجنسية،بحرينيوهمالمدمنينمعظمأننلاحظ1(1)رقمجدولومن

وهذا.التواليعلىام979وام789عاميفي49%(-)39%مننسبتهموتتراوح

الأجانببينمنهأعلىالبحرينيينبينالكحولإدمانانتشارأنإلىمؤشراًيعطي

الشائع.الاعتقادبعكسالمقيمين

والمتزوجين،العزابفئتيبينمتقارببشكلالكحوليالإدمانينتشركما

61الفترةفينسبتهمأنونلاحظ 089 - 1 9 Vيذكر،تغييرأيعليهايطرألمم

متزوجونهمام769عامفيالمعالجينالمدمنينمن45%()80أننجدحيث

و%(i.9,))النسبةكانتفقدللعزابأما.ام089عامفيالنسبةنفسمقابل

.(12رقم)جدولالتواليعلىام89و.ام769عاميفي05%()

منالمعالجينمعظمأنإلى)13(رقمجدولفيالمدونةالبياناتوتشير
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هذهنسبةارتفعتوقدسنة،3-93()ْالعمريةالفئةيتبعوقالكحوليالإدمان

نأيعنيوهذاام،089عامفي41%()7/إلىام769عامفي03%(/)5منالفئة

الإدمانإنحيثحياتهممنمبكرةفتراتفيالتماطيبدأواقدالفئةهذهمعظم

تعاطيبدايةمنسنة15(ا-)ْبينماتتراوحفترةبعدإلايحصللاالكحولي

مؤشراًيعطيالفئةهذهفيالمدمنيننسبةارتفاعأنكما،الكحوليةالمشروبات

تليسنة92(-02)العمرلةالفئةوأن،بخاصةالمبكرينالمتعاطيننسبةلارتفاع

.الكحولمنالمعالجينالمدمنيننسبةفيالذكرالسابقةالفئة

عامفي71%(/1)الكحوليالإدمانمنالمعالجينمعظمانالملاحظومن

ا%(5/)6والفنيونالمهرةالعمالذلكبعديليهماليدولين،العمالمنكانواام789

المعالجينمننسبةأعلىيشكلونالعملعنالعاطلينأنفنجدام979عامفيأما

هوكما41%!71/اليدولونالعمالذلكبعديليهم44%(/)4الكحوليالإدمانمن

)55(.!صأ)15(وجدول1()4جدولفيمبين

9عامفيالصادرةالإحصائيةالنشرةوتذكر Arالعامالأمنقيادةعنام

ما(والآدابالعامبالنظامالمخلة)الجرائمبعنوانمقالاًالبحرينيةالداخليةبوزارة

والجرائموالزناوالمماقرةالسكرمخالفاتالجرائممنالنوعهذا"يشمل:يلي

وغيرها.الدعارةتضموهيللآدابالمنافية

هيالمسكراتتعاطيمخالفةأنيتضحالإحصائيةالأرقامإلىوبالرجوع

عددام839عاممنهاوقعفلقد،الجرائممنالنوعهذافيالغالبةالصورة

9عام1(060)مقابل1()96. AY،ممامتقاربةالحالاتهذهعددأنهـللاحظام

".أفقيمستوىفييسيرالمخالفاتمنالنوعلهذاالبيانيالخطأنعلىيدل

الاشرى4لتفككادورا!مرفى.

المشكلاتمنالعديدفييتسببالكحولعلىالإدمانأنفيهشكلامما

التيالمشكلاتتلكوأهمتماسكها،قوةكانتمهماالأسرةحياةعلىتقضيالتي
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المشروباتنوع

القطيرالخمر

البيرة

الفواكهعصير

النبيذ

)3(رقمجدول
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)كيلوغرام!(بحريني)دينارالمشروبنوع

العنب()عصيرالقطيرالخمر

العنبنبيذ

النبيذمنأخرىوأنواعالفيرموت

والسيدرالمخمرةالمرطبات

البيرة

أخرىروحيةمشروبات

المجموع

26135

rllr? l

611502

3652

6801425

2245442

3041178

7328

648022

102573

roril

0379iov

4209228

0509737

البحرين.دولة-الإحصاءإدارة-ام089-الخارجيةالتجارةكتابالمصدر:

Irv



الفئة

فردلكل

(5)رقمجدول

الكحوليةالمشروباتمنللفردالسنويالاستهلاكمعدل
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)7(رقمجدول
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دثلحواا

السكرعنالناتبلأالطرقحوادث

الأخرىالطرقحوادث

المجموع

)8(رقمجدول
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)9(رقمجدول

للمجموعبالنسبةوالمخدراتالسكرجرائمونسبةعدد

(9791-)7391للفترةالبحرلنفيللجرائمالكلي
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(11)رقمجدول

النفسيةالأمراضمستشفىفيالكحولادمانمنالمعالجينونسبةعدد

(ام979-)7891للفترةالجنسيةحسبالبحرينفيوالعصبية
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'()4رقمجدول

النفسيةالأمراضمستشفىفيالكحولادمانمنالمعالجينونسبةعدد

(ام979-اOVA)للفترةالمهنةح!سبالبحرينفيوالعصبية

Iwoالسنة 91 VA

النسبة%المدد%النسبةا!ددالمهنة

ا"اء76/01والكتابالمهرةالممال
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)15(رقمجدول

النفسيةالأمراضمستشضفيالكحولادمانمنالمعالجينونسبةعدد

(ام979-)7891للفترةالمنطقةحسبالبحرلنفيوالعصبية

المنطقة

المنامة

لمحرقا
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بلأالنسبة

3033
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يليةمابالتفككالمدمنأسرةتصيب

احدهماأوالأبولنإدمانمنتعانيالتيالأسرةفيالطلاقنسبةارتفاع-ا

الخمركان02%()وحدهابرلطانيافيالطلاقنسبةبلغتوقد.للكحول

الاتحادفيالنسبةهذهوصلتبينماحدوثها،فيالأولالسببومشاكله

)67%(.نحوإلى)سابقأ(السوفيتي

زلادةلديهمالذينالرجالمنأنالسويد،من)مالمو(للدكتورتقريريذكر

كانواتقريباً(1باعتدالالخمريشربونأنهمعلى"تدلحا(كاT)انزيمفيبسيطة

ليسالذينالرجالمن)3%(سوىبالطلاقيقملمبينما،الطلاقبإجراءقامواقد

82(.)56،الخمر"يشربونما"قليلاًك!(ح!)7انزيمفيزيادةأيلديهم

البيت.عنالمستمرلتغيبهنتيجةوأولادهببيتهالمدمنالأباكتراثعدم2-

نفرتهمفييزلدمماوالأولاد،الزوجةمعالتعاملفيالعنفظاهرةانتشار-3

نأوجد،أزواجهنمنللضربتعرضنسيدة1(00)لحواليدراسةففي.منه

(.V)1سكرحالةفيوهمأزواجهنمنللضربتعرضنقدمنهن)53(نحو

مبرحاًضرباًزوجاتهميضربونالذينمن)74%(أنالعديدةالتقاريروتذكر

والبدنيةالجنسيةالاعتداءاتمنذلكمنأكبرعدداًوأنالخمور،مدمنيمنهم

المتحدةالولاياتفيأمابرلطانيا،فيهذاالخمور،تأثيرتحتتتمالأطفالعلى

)56(.08%()نحوإلىالنسبةفتصل

الاعتداءإلىببعضهمالأمريصلقدبل،والحنانالرعايةمنالأطفالحرمان-4

الضروريالقوتمنحرمانهموربما،الجنسيالاعتداءأوبالضربعليهم

كلفهلوحتىالشرابعلىالحصولهوالسكيرالأبهمجليصبححيث

.أولادهقوتذلك

السلوكيةالانحرافاتوربماالعائلةأفرادعندالنفسيةالأمراضانتشار-5
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حيث،الأخرىالرذائلوبقيةالمسكراتبحرفيوالغرقالمخدراتكإدمان

والحنانالحبوعدمالقسوةمنلاقوهلماعكسيفعلكردذلكيحدث

هذهعنلناتتشروهيالصحفنجدأنعجبولا.الأبوينقبلمنوالرعاية

يلي:ماالأخبار

"أظهرت:يليماأم869فبراير719(العددفيالإصلاحمجلةدكرت:

سبيجل()ديرمجلةذكرتهاوألمانيا،المتحدةالولاياتفيعديدةعلميةدراسات

الأطفالمن75%(-05)حواليأنالكحولعلىالمدمنينالأطفالعنمقالةفي

.الكحولعلىمدمناًفيهاالوالدينأحدكانأسرالىينتمونللكحولالمتعاطين

()12عددهمويبلغباستمرارالكحوليشربونالذينأنالمجلةوأضافت

ازدادواالفرييةالمانيافيوالعشرلنوالرابعةوالعشرينالثانيةبينشخصمليون

(1.الأخيرتينالسنتينفيمخيفبشكل

يلي:اهـما604محرمفيالصادر)25(عددهاالنورفيمجلةوذكرت:

لشهرطبعتهافيالشهرلةسيركلي()فاميليمجلةنشرتهتحقيقفي)جاء

المتحدةالولاياتفيالثانويةالمرحلةفيطلابخمسةكلمنطالباًأنسبتمبر

أربعكلمنطالبويوافقالأسبوعفيالأقلعلىواحدةمرةالخمربتتاولهيعترف

الماريجوانا.تدخينعلىطلاب

منللوقايةللآباءالوطنيالمعهدمعبالتعاونأجريالذيالتحقيقفيوجاء

الصغار.التلاميذبينأيضأينتشرالكحولشربأنالمخدرات

والذيام،819عامبدأالذيالتحقيقفيوردتالتيالنقاطأهميليوفيما

عاماًا-18(.)بينأعمارهمتتراوحطالبألف02(0)منأكثرخلالهاستجوب

منأكثريدخن:البلادشرقيجنوبفيمعظمهاتقعأمريكيةولاية21()في

(01)كلمنطالبويدخن،الماريجوانا25%(بنسبة)أيثانويطالبملايينثلاثة
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الابتدائيةالمرحلةفيتلميذألف05(0)منأكثرويدخنمنتظمةبصورةطلاب

بينأعمارهمتتراوح-طالبألف05()ْمنأكثرويعترف6%(بنسبة)أيأيضاً

ولزلد.الأسبوعفيواحدةمرةالخمربتعاطي-5%(بنسبة)أيعاماًا-13(.)

25%(بنسبة)أيالثانويةالمدار!لطلاببالنسبةمليون2(/)5عنالرقمهذا

مليون)2502(ويستخدم.الكوكائينثانويطالبألف05(0)منأكثرويتعاطى

مستحضراتا%()2وسشخدمالمخدرة"الأدوية-ا%()8بنسبة)أي-ثانويطالب

".مهدئةادولة)6%(ويتعاطى،منشطة

ام3/12/869فيالصادرعددهافيفتذكرالأوسطالشرقصحيفة:%ما

الذينالصغارعددأنبريطانيافيالمسؤولةالجهاتأجرتهمسح"أظهر:يليما

عنالمسؤولينقلقيثيربشكلزادقدبريطانيا،فيالكحوليةالمشروباتيتناولون

اعمارانخفاضهوهؤلاءلدىالقلقيثيروما.والصحيةالاجتماعيةالرعاية

نألدرجة،الكحوليةالمشروباتتناولعلىمدمنينشبهأضحواالذينالصفار

المسحهذاشملهمالذينالصفارفمعظم،للمسؤولينمفاجئةجاءتالمسحنتيجة

مدمنينشبهبأنهماعترفواوقدعاماً،13(-)12بينأعمارهمتتراوح

معهايصبحوندرجةإلىالمشروباتيتناولونانهم:وقالوا،الكحوليةللمشروبات

تلقوافقدعاماً،(1A-)16بينأعمارهمتتراوحالذينالصبيةأما.الوعيفاقدي

أجوبتهموكانت،الدهشةمنبشيءالمسحهذاخلالاليهموجهتالتيالأسئلة

وأحياناًالأنواع،الكحولنتتاول)بالطبعقائلينالاستفرابمنبنوعمصحوبة

(.الوعينفقدأنناحدالى،الثقيلة

الصفارهؤلاءاعترفحينكبيرةدرجةالمسحعنالمسؤوليندهشةوبلغت

تعاطيفيمتمرسونالآنطننا،عديدةسنواتمنذحالتناهذه)إن:قائلين

بنناولبدأواحينأعمارهمعنالاجتماعيونالمسؤولونسألهموحينالخمور(،
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.الكحولبتتاولبدأحينعشرةالحاديةفيكانبأنهبعضهمأجابالخمور،

منعاليةنسبةإن:والصحيةالاجتماعيةالرعايةعنالمسؤولونولقول

فيالصغاربشأنأماوويلز.انجلترافيهيالكحولعلىالمدمنينالصغار

وعادةوويلز،انجلتراصغارعنمتأخرلنيبدأونأنهمالمسحأظهرفقداسكتلندا

أنهمغيرالعمرمنعشرةالرابعةأوعشرةالثالثةفيبالكحوليباشرونما

وأظهر.يحتسونهاالتيالخموركميةفيالآخرينمعسنتينأوسنةبعديتساوون

بتأثيرواضحةمرضيةأعراضعليهمبدتالصغارهؤلاءبعضأنأيضاًالمسح

هؤلاءبعضإدخالتعقبالتيالفحوصاتإنحتىالخمور.تعاطيفيالإفراط

بالقرحةإصابةعلاماتأظهرتالشديد،السكرآثارمنللمعالجةالمستشفىإلى

الصغار،هؤلاءبينخطيرةانحرافحالاتظهورإلىبالإضافة،والمعويةالمعدية

للغير(1.العائدةالممتلكاتوتخريبوالتحايلالجسديوالاعتداءالسرقةعلىالإقداممنها

ووللز،انجلترامنومراهقاًصبياً)9251(شملالذيالمسحعلىأشرفوقد

الصحةوقسمالاجتماعيوالضمانالصحةقسم،اسكتلندامن)9238(و

.الاسكتلنديوالسكن

"في:يليماام869فبراير)79(العددفيالإصلاحمجلةتذكر:يمما

ونصفمليونعنيزيدالغربيةألمانيافيالمدمنينعددأنألمانيافينشرتقرلر

،الكحولتدمنوالأكثرية،المخدراتعلىمدمنون)25%(منهمشخصالمليون

عنهكشفماهوالاجتماعوعلماءالمسؤولينمخاوفأثارالذيالمزعجوالأمر

سنة1(ا-4)2بينأعمارهمتتراوحالذينالشبابجميعمن)27%(أنمنالتقرلر

أعمارهمالذينمنو)42%(،الأسبوعفيمراتثلاثأومرتينالكحوليتناولون

(1.الأسبوعفيمراتثلاثمنأكثريتناولونهاسنة(1l-1)4بين

أبحاثمعهدمنو)ويلت()برانس(الباحثانبهاقامالتيالدراسة:ئفيد
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الخمورتعاطيظاهرةانتشارمدىلمعرفةام869عامبنيويوركالكحوليالإدمان

طالبا27ً()335ءنحوالدراسةشملتوقد.نيولوركولايةفيالثانولةالمرحلةفي

من،الكحوليتعاطونمنهم71%()نحوأنفوجدا.الثانويةالمرحلةطلابمن

علىالأسبوعفيواحدةمرةبمعدلأي،بشراهةيتعاطونها%()13بينهم

84(.()الأقل

العمل4ا!مرومشاكلممة

لأطباءالبريطانيةالملكيةالكليةأصدرتهاالكحولعنخاصةنشرةتذكر

الخمور،متعاطيمنكبيراًعدداًشملتبريطانيا،فيدراسةأجريتأنهالعموم

منها:مختلفةمشكلاتفيرئيسيأسببأكانتالخمرأنفوجد

وظائفهم.منمنهم)63%(طرد،

منهم.)45%(علاوات:خفض

منهم.)43%(لنحوالعملأماكنفيالحوادثوقوع:

وصلتقدالعمالبينالإدماننسبةفإن)سابقأ(السوفيتيالاتحادفيأما

)37%(.حواليالى

منسوبيمعالأعماللأربابالخمرتسببهاالتيالأضرارنجملأنويمكن

بالاَتي:والموظفينالعمالمنوالمصانعالمؤسسات

العمل.عنالمستمرالتغيب-ا

البطالة.-2

العمل.فيالإتقانعذم-3

العمل.مكانفيوالإصاباتالحوادثوقوع-4

والموظفين.العمالبينالمشاداتحدوث-5
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.العمالبينوالنصبالتحايلانتشار-6

لعامللأطباءالبريطانيةالملكيةالكليةأعدتهالذيالتقريرفيجاءوقد

اجمالي)بورتشل(و)هولترمان(الباحثانقدر"لقد:يليماالكحولعنام879

مشكلاتجراءمنوويلزانجلترامقاطعتيفيالبريطانيةالحكومةخسائر

مليون01(0)0وام،779عامفياسترلينيجنيهمليون)065(بنحوالكحول

تصيبالتيللخسائرالتقديراتآخرأما.ام849عامفياسترلينيجنيه

641()بنحوفتقدرالخموربتعاطيتتعلقلمشكلاتنتيجةبريطانيافيالصناعة

.العامفياسترلينيجنيهمليون

(،وزملاؤه)ادواردزالباحثاجراهادراسةوفي:القولفيالتقرلرهـلمضي

بمعدلالعملعنتغيبواقدكانوااستجوابهمتمالذينالعمالمن)89(أنوجدوا

كلكانتغيبهمأنمنهم)66%(نحوأقروقد.الكحولبسببالسنةفييوماً)68(

)82(.وعريدة"سكرفيالأسبوعنهايةعطلةيقضونحيث-اثمينصباح

اجمرانم4وقوعدوراخمرفى"

يصفهاأنفيغرابةولا..وطيدةعلاقةوالجريمةالخمربينالعلاقةإن

شر.كلمفتاحلأنهالكذلكواللهفهي.الخبائثأمبأنها!الرسول

كانإنه.الخبائثأمفإنهاالخمر"اجتنبوا:قالعنهاللهرضيعثمانفعن

له:فقالتجاريتها،إليهفأرسلتغوية،امرأةفعلقتهتعبدقبلكمخلاممنرجل

دونه،أغلقتهباباًدخلكلمافطفقتجاريتها،معفانطلق،للشهادةندعوكإنا

ماواللهإني:فقالتخمر،وباطيةغلامعندهاوضيئةامرأةإلىافضىحتى

تقتلأوكأساًالخمرةهذهمنتشربأوعليلتقعدعوتكولكنللشهادةدعوتك
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فلمزيدوني:قال،كأساًفسقتهكأساً،الخمرهذامنفاسقني:قال.الغلامهذا

الإيمانيجتمعلاواللهفإنهاالخمر،فاجتنبوا.النفسوقتلعليهاوقعحتىيرم

النسائي.رواه.صاحبهأحدهمايخرجأنليوشكإلاالخمروادمان

الحضارةهشيمتكشفوالتي،بالأرقامالحقائقبعضالمناسبةبهذهوأسوق

الاجتماعية.الناحيةفيانحطاص!منإليهوصلتوماالغربية

فيالعموملأطباءالبريطانيةالملكيةالكليةأصدرتهاالتيالنشرة:ئذكر

علىام849عامفيدراسةبإجراء)سميث(الباحثقام11:يليماام869عام

ثلثيإلىالنصفيقاربماأنفوجدوويلز،انجلترامنكلفيالسجناءمنعدد

أماالحكول".تأثيرتحتجرائمهمارتكبواالنساءمنا%()5والرجالمنالسجناء

فيالسجناءمن)64%(نحوأنام839عامفيوجدافقدو)ساوندرز()جيفر(

منفقطساعاتأربعقبلالكحولتناولواقدكانواعليهمالقبضألقيوالذينانجلترا

71(.)(عليهمالقبضإلقاء

القعدةذيفيالصادر(Y)63العددفيالإسلاميالوعيمجلةوتذكر:

نإ:الأمريكيةالعدالةإحصاءاتمكتبأصدرهتقرير"يقول:يليمااهـ،604سنة

احتسوابأنهماعترفواعنفجرائمفيعليهموالمحكومالنزلاءنصفمنأكثر

منلمجموعةمسحعلىبناءالتقريرهذاأعلنوقدجرائمه!ا،ارتكابقبلالخمر

نأإلىالمسحوانتهى.سجينا32ً(/1211تبلغالعنفبجرائ!االمحكومينالنزلاء

أما،الجريمةارتكابقبلالخمراحتسواقدالعنفمجرميمن)54%(نسبة

العنفدونالعامبالنظاموالإخلالالسطوجرائمفيهابماالجرائملجميعبالنسبة

)48%(.فكانت

يلعبهالذيالدورعلىدلالةأكثرأخرىنسباًالأمريكيالتقزيرويتضمن

أدينوا1(0)كلمنسبعاًأنتبينفقد،الإجراميالسلوكفيالخمراحتساء
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)68%(،هيهناوالنسبة؟الجريمةقبلالخمراحتسواالعمدغيرالقتلبجريمة

)94%(".فهيالإصرارسبقمعالعمدالقتللمجرميبالنسبةأما

)سابقاً()فيدورتشوك(الروسيالداخليةوزيرقولالمجلةنفسوتذكر:

السوداء.السوقانتشاروفيالجرائمثلثيفيالسببتعتبرالخمورأن"كومونيست"لمجلة

يلي:ماام849أغسطسفيوالصادر(11)عددهافيالنورمجلةوتذكر:

03(00000)نحوأنالسويد،فيالاجتماعيةللرعايةالوطنيالمجلس"يقدر

علىخطيرةبصورةتؤثرانهاحتىبالخمورتتعلقحادةمشكلاتلديهمسويدي

إلىتصلمعالجتهمكلفةأنالمجلسولقدر،وصحتهمالأسريةوحياتهمعملهم

.كراونملايينعدة

العنفجرائمبينواضحةعلاقةهناكأنالمجلسأجراهادراساتوتوضحل

لاعتدائهمادينواالذينالرجالمنمثلا07%()أنالىالدراساتولمحتوالخمور،

الخمور".تأثيرتحتوهمهذافعلواقدنساءعلى

(ام879)عامالكحولعنللأطباءالبرلطانيةالملكيةالكليةتقرير:ئذكر

ام839عاموويلزانجلترافيفيهاحكمقدوجنحةجريمة1(90)728/بأن

سياقةبسببعليهمحكمالذينأماالخمور.ب!عاطيمتعلقةوجنحجرائمبسبب

الدمفيالكحولمستوىكانوبحيثالخمور،تأثيرتحتواقعونوهمالسيارات

ام829عاموويلزانجلترافيالدممنسنتي1(00)لكلملليجراما08ً()منأكثر

الداخليةوزارةفيالحوادثعنالمسؤولونويذكر.حالة)63832(بلغوافقد

منفقطواحداًأنإذالأمر،واقعمنفقطيسيراًجزءاًيمثلالرقمهذاأنالبريطانية

المحكمة.بأمرعليهويحكمالقانونطائلةتحتيقعللخمرشاربا25ً()ْكل

تأثيرتحتتمتالقتلجرائمجميعمن05%()منأكثرأنالتقرلريذكركما

المسكر)56(.تأثيرتحتواقعينأيضاًالضحايامن05%()وكانالخمور،
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الأقلعلى05%()انوبريطانياالمتحدةالولاياتمنالضافيةالتقاريروتذكر

المسكر.تأثيرتحتتمتالاغتصابجرائممن

(Incest)الجنسيالاعتداءحالاتمعظمأنالبرلطانيةالمعارفدائرةوتذكر

الخمور،تأثيرتحتوقعتإلخ،..البنتأو،الأمأو،الأختمثل،المحرماتعلى

كانتالقدمكرةمبارياتأتتاءتحدثالتيوالعنفالشغبحوادثمعظمأنكما

من)11(بينمنعليهمالمقبوضمنشخصاً")19(أنفوجدالخموربسبب

)56(.(مخمورينكانواالمبارياتإحدىفيوشغبعنفحوادثفيالأشخاص

جرائممن07%()أن(:العلا!في)مواضيعكتابفي)برنت(الدكتورويذكر

عنالعالميةالصحةمنظمةمنتقرلرذكربينماالمسكر.تأثيرتحتتمتالقتل

من)86%(أنوبرلطانيا،المتحدةالولاياتبينهامنقطرا3ً()ْفيالعنفجرائم

الخمور.تأثيرتحتتمتالاغتصابجرائمجميعمن05%()والقتلجرائمجميع

رأسالذي-هارشىاللوردعننقلاًام(089يونيو)26ميلالديليوذكرت

منالسجوننزلاءمعظمان-بريطانيافيالمجرميهطمنالسجونأحواللتقصيلجنة

عنيقللاماوأن..بكثافةالخمورتعاطيمشكلةمنيعانونبريطانيافيالمجرمين

الخمور)56(.تماطيبسببتمتالمروعةالمنفجرائمجميعمن05%()

الطرق8حوادثثسبةرفعدوراكمرفى:

3(02-ْ)الدمفيالكحولنسبةبلغتاذابأنهالطبيةالمصادرتفيد

استقبالمدىأنكما،تنعدمالحركاتتتسيقعلىالقدرةفإنملليتر،1(..)لكلملليجراماً

الدراجة.أوللسيارةقيادتهعندللحوادثعرضةالمرءيجملممايقلالبصرلةالمؤثرات

(001)لكلملليجراماً.8()إلىالدمفيالكحولنسبةتصلعندماأما

والدانماركيوالكنديالأستراليالمرورقانونفيبهاالمصرحالنسبةوهي-ملليتر
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علىتزلدالمرورحوادثحدوثنسبةفإن-والنيوزلانديوالبرلطانيوالفرنسي

فإنملليتر1(0)0لكلىملليجراماً)015(إلىالنسبةوصولحالةوفي،الضعف

النسبةبلفتإذاانهاحينفي،أضعافعشرةالىيرتفعالحوادثحدوثمعدل

2 الحوادثهذهحدوثمعدلفإنالدممنملليلتر1(05)لكلملليجراماًَ)(

)74(.ضعفاًعشرلنالىيصل

الطرقحوادثنسبةرفعفيالخمورتعاطيخطورةمدىلنستعرضوالآن

ومنها:،أوروبادولمنلعددالإحصاءاتمنالطائفةهذهخلالمن

.بريطانيا:

فيالإفراطأنبرلطانيافيالكحولاستخداماساءةمكافحةمنظمةذكرت-ا

فيبريطانيافيشخص05026(0)منأكثرحياةعلىقضىالخمورتناول

الفزعمنبالرغمالحقيقيالقاتلبأنهالكحولالجمعيةووصفت،امonoعام

بنسبةالكحولياتاستهلاكلتقليلحملةالمنظمةوبدأت.المخدراتمنالحالي

)03-.4%(.بينتتراوخ

مليون.168()منبأكثربريطانيافيالكحوللتناولالسنويةالكلفةوتقدر

استرليني.جنيه

الخمرتأثيرتحتكانواالقتلجرائمفيأدينوامننصفأنالمنظمةوذكرت

فيتسببتطرقحوادثارتكبواسائقينثلاثةمنواحدكانبينما،الوقتذلكفي

ام".869يونيو1(10)العددالإصلاحمجلة"عن.عامكلوالجرحىالقتلىآلاف

منأخرىوأنحاءأوروباتجتاحسنةكلمنالجديدالعاماحتفالاتبدءمع-2

الألوفمئاتبحياةتوديالسير؟حوادثمنجامحةهستيريةموجةالعالم

العاماحتفالاتالبريطانيةالنقلشرطةضباطأحدويصف،الناسمن
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بعضاستهتاربسببدمويةمجزرةإلىتتحولبأنهاسنةكلمنالجديد

سكر.حالاتفيوهملسياراتهموسياقتهم،الناسبحياةالسياراتقائدي

عامنهايةفيجنونيبشكلأوروبافيالسكرأثناءالقيادةحالاتوزادت

فيالنقلشرطةرجالأجراهاالتيالزفيراختباراتعددكانفقدام،869

رقماًضربقدسكرحالةفييسوقونبأنهمفيهمالمشتبهللأشخاصبريطانيا

منوكانوويلز،انجلتراهما:فقطمقاطعتينفيحالةمليونربعبلغاذقياسياً،

تلكقتلىعددوكان،للمحاكمةأحيلواحالةألف1(00)الحالاتهذهبجن

قتيل.آلافعشرةمنأكثرالحوادث

وهوسيارتهيسوقالذي"إن:البرلطانيالنقلىوزير)بوتوملي(يقولولهذا

آخرلنأناسوحياةحياتهأعصابهوببروديديهبينيحملسكر،حالةفي

فيواحدةمرةجرؤوالما،عليهيقدمونماحجمهؤلاءأدركولو.للموتولعرضها

".السيارةمقودخلفالجلوس

اطلاقاًكافيةغيرالجرائمهذهلمثلالقانونيةالروادعأنبالذكروالجدير

برايز(1لين"جونالشابالطياروصدمسكر،حالةفييسوقكانالذيفالسائق

الوالدانويتساءل.فقطجنيه1(00)قدرهابغرامةعليهحكمعاماً(،02)

الأبد؟إلىرؤيتهمنحرمناالذيجونابنناحياةثمنهوأهذا:بحسرة

الجريمةهذهمثللارتكابالعالمقوانينمعظمفيالمنصوصةالعقوبةأنكما

قدمعينةلفترةالجريمةلمرتكبالقيادةرخصةسحبمعقليلةغرامةتتعدىلا

ام(.41/879/الأوسطالشرقجرلدة)عن.عاماًتتعدىلا

والدراجاتوالمركباتالسياراتسائقيثلثأنبريطانيافياستطلاعأظهر-3

نصفوأن،القيادةخلالالمسكراتبتعاطياعترفوابريطانيافيالنارية

كميةالخمرمنتعاطواأنبعدبالقيادةاعترفواسئلواالذينالرجالعدد

142



.القانونبهيسمحماتفوق

أثناءالقيادةنسبةانغالوبمعهدأجراهالذيالاستطلاعنتائجوأظهرت

الإيدز.p:.j,?-4_9المخدراتوادمانالقتلجرائمنسبةتفوقالسكر

يعتقدونبريطانيافيالسائقينعددنصفأنكذلكالاستطلاعأظهركما

عليهم.تأثيرلهاليسالسكربحالةالقيادةمنللحدالحكومةحملةأن

جنيهألف06()ْكلفتهاإعلانيةحملةبدأتقدالبريطانيةالحكومةوكانت

الرياضجريد)عن.القيادةأكماءالكحولتعاطيتقليلإلىتهدفاسترليني

13/4/704)-'.

عرضةالمخمورالشخصيكونماعادةبأنهالبرلطانيةالمعارفدائرةتذكر4َ

المميتةللحوادثالمخمورينتعرضنسبةأنوجدوقد.والإصاباتللحوادث

،الحوادثهذهلمثلالعاديينالأشخاصتعرضنسبةأضعافسبعةتعدل

الوفاةالىيؤديالذيللتسممتعرضهمنسبةوأن.السكانلمجموعبالنسبة

ضعفاً.عشرةستةللسقوطنتيجةللموتتعرضهمونسبةضعفاً.ثلاثين

وتعكس.ونصفأضعافأربعةالسياراتحوادثفيللموتتعرضهمونسبة

المباشرالتأثيرتحتالوقوععنالناجمالعجزفقطليسالعاليةالنسبهذه

الشخصعليهايكونالتيوالحالةالحياةنمطأيضاًيعكسهـانماللخمر،

المخمور)47(.

.فرنسا:

منألف03(0)وحواليقتيلألف)12(فرنسافيالمرورحوادثتكلف-ا

السببأنالفرنسيةالرسميةالمصادروأعلنت.مختلفةبجروحالمصابين

تناولفيالإسرافهوالضحاياأعدادوارتفاعالسيرحوادثمعدلاتلزلادة
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الخارجية.الطرقفيالسياراتقيادةفيالاعتياديةغيروالسرعةالكحول

سائقأيوتوقيفبحجزيقضيقرارأالفرنسيةالحكومةرئيسأصدروقد

)عن.المخالفينعلىماليةغراماتوفرض،السيارةقيادتهلدىالخمرتتاولهيثبت

اهـ(.604الأولىجمادى)92(.العددالنورمجلة

03745()يقتلالكحولأنباريسفيفرنسيةرسميةإحصاءاتأظهرت-2

)04%(عنمسؤولالكحولإن:الإحصاءاتوقالتسنوياً،فرنسافيشخصاً

بلغتإذ،الماضيالعامفيفرنسافيوقعتالتيالقاتلةالطرقحوادثمن

)8038%(.طرقحوادثسببواالذينالمخموريننسبة

يقودونفرنسافيالسياراتسائقيمنتقريبا02ً%()نحوأنولوحظ

يسمحالتيللترجرامات.()8،منأكثرنسبةالكحولمنعروقهموفيسياراتهم

وأوروبا.فرنسافيالقانوقبها

الأسبوعيةالعطلةوهماوالأحدالسبتيوميأنإلىالإحصاءاتوأشارت

فيالأوسطالشرقجريد)عن)54%(.وهو،المميتةالطرقلحوادثرقمأعلىيسجلان

ام(.341/879/بتارلخالصادرعددها

.بلجيكا4

بسببشخصمليون1()6/ويصابسنوياًشخصألف)05(حوالييموت

الأوروبية.الاقتصاديةالمجموعةطرقعلىتقعالتيالمرورحوادث

كانواالحوادثهذهضحايامن)42%(أنالبلجيكيالمواصلاتوزيروقال

البريللأمنعملياتغرفةإنشاءعنالوزيرهذاأعلنوقدالخمر.تأثيرتحت

المجموعةدولفينظرائهعلىسيعرضأنهإلىمشيراًالأوروبيةاللجنةلدى
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علىوالقكيدالقيادةأثماءالخمريسببهبماللتوعيةواسعةحملةتتظيمالأوروبية

الأوسطالشرقجرلدة)عن.الطرقاتعلىالمحددةبالسرعةالتقيدالسياراتقائدي

-02/4i/بتاريخالصادرعددهافي V.)اهـ

4المقحدةالولايات.

الخمريشريونأمريكيملايين01هناكأنالىالعلميةالبحوثتشير

بسببتحدثالواحدالعامفيوفاةحالةألف)25(وأن،الإدمانمنولعانون

الف)15(ذلكالىيضاف،القيادةأثناءالسكرعنالناتجةالسياراتحوادث

فيقدم)بحثالخمر.سمومعنالناتجةالأمراضبسببالعامفيوقتلوفاةحالة

اهـ(.604شعبان026(،)العددالإسلاميالوعيمجلةفيونشرالأزهرجاممةنظمتهالذيالطبيالمؤتمر

4.سويسرا

عددفيمضطردةزيادةسجلتانه:السوسمرلةالتأمينشركاترابطةتقول

ناإلىالرابطةهذهوأشارتالخمور،سكارىقيادةعنالناتجةالطرقحوادث

نحوام749عامفيكانتالمتهورةالسياقةهذهمثلعنالناجمةالطرقحوادث

لتصبحام849عامفي)28%(بنسبةذلكبعدارتفعتلكنهاحادثاً،)566(

اهـ(.604سنةالقعدةذو)263(،العددالإسلاميالوعيمجلة)عن.حادثاً)7223(
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الثانيالفصل

لنفسيةالصعةافمرارالخمرعدأ

التغذيةفيسوءأوالدماغفيبتلفمصابينليسواالذينالخمرشاربيإن

التخطيطعلىقدرتهمتقلحيثةالإدراكفياضطراباتمعظمهمعندتظهر

حياتهم.فيالمستجدةالأحداثمعالتكيفعلىقدرتهمتقلكما،والتتظيم

الرجالالمدمنينمنا%(.)نحو"إن:استراليامن)تك(و)ليون(الباحثانيقول

7(ْ)ْ"الكحولعلىإدمانهمنتيجةنفسيةبئمراضيصابونالمدمناتمن)4%(و

سبباًيكونأنيمكنالكحولأنعينيهنصبيضعأنالطبيبعلىيجبلذا

عليه.تعرضنفسيةحالةبأيالإصابةفي

فقدوذولهأهلهإلىالمدمنيتعدىالنفسيالضررإنبلفحسبهذاوليس

النفسيةالأمراضمنأيضأيعانونالخمرعلىالمدمنينوأطفالزوجاتانوجد

،الاكتئابحالاتبينهمتكثرفلذا.بالتعاسةولشعورهمآباءهميصيبلماكانعكاس

الوالدينخطاعلىالسيروربما،السلوكيالانحرافإلىالدرجةبهمتصلوقد

الخبيث.السمهذابراثنفيوالوقوع

الاَتي:إلىالخمورتعاطيعنتتتجالتيالنفسيةالمشكلاتتقسيمويمكن

4)الكحولىبالقسممتتعلقئمْسيةمشكلات(أ) )Alcoholic intoxication

بنسبةوثيقأارتباطأالعصبيالجهازعلىالتثبيطيالكحولتأثيريرتبط

فيالكحولتركيزلنسبةتبعاًالآثارهذهتلخيصويمكن.الدمفيالكحولتركيز

.()16رقمالجدولخلالمنالدم
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)16(رقمجدول

الدمفيالكحولنسبة

لتر/ملغم

05()0منأقل

)005-0001(

-0001()0003

-0003(0000)

(0000من)أكثر

العصبيالجهازعلىالطثير

التحكمفيبخللالمرءفيصاب،الدماغقشرةتتأثر

الشعورمعثرثاراًولصبح،الخجلولزولبنفسه

النفسي.والاسترخاءبالنشوة

وعدمالحركاتتنسيقفيخللولحدث،الكلاميتلعثم

.الإحساسوفقدالعاطفيالاتزانعلىالقدرة

فيبزغللةتبدأحيث،الكحوليالتسمممرحلةتبدأ

تتسيقعلىالقدرةوعدمللإحساسوفقدان،العين

والتلعثم.المشيأثناءوالترنحالحركات

نأيستطيعلاحيث،الشديدالتسمممرحلةوهي

وشممعيرىمماحولهلماكاملضياعمعصلبهيقيم

معغيبوبةفييدخلأنويمكن(،الذهني)الارتباك

.تشنجاتظهور

المراكزتتأثروفيها،الخطيرالتسمممرحلةوهي

والقلبالتنفسفيتتحكموالتيالدماغفيالحيولة

فيالسكرانفيدخل،الهضميوالجهازالدموضغط

درجةوننخفض،المنعكساتوننخفض،غيبوبة

.الوفاةإلىيؤديمماالتنفسويتوقف،الحرارة

نأنجدفقدلآخر،شخصمنالدمفيالكحولبنسبالتأثرويتفاوت

الكحولنسبةوصلتإذاغيبوبةفيدخولهدرجةبالغاًالىتأثراًيتأثرقدبعضهم

نأيمكنآخرونبينمافقط،الدممنلتر/ملغم.2(..-0001)الدمفي
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العصبي.جهازهمعلىيذكرتأثيردونذلكمنأكثريتحملوا

قسمين:إلىتقسيمهافيمكنالكحوليالتسمميسببهاالتيالمشكلاتاما

ومفها4جسديةمشكلات-ا

.الحرارةدرجة:إنخفاض

وارتفاعه.الدمضفطانخفاض"

.الدمفيالسكرنسبة:إنخفاض

.(Lacticacidosis)الدمفياللبنحامضقلادةبسببالدمحموضة:إرتفاع

.(Ketoacidosis)الكيتوني:إلحماض

Aspiration)،الاستنشاقيالرئةبالتهابالإصابةنسبة:إرتفاع pneumoni).

ومفهاانفسيةمشكلات-2

(:Amnesia)ك!الذاكرة"فقدانالنسيانمننوبات(1)

القريبة.للأحداثوخصوصاًالذاكرةفقدانمننوباتحدوثفيوتتمثل

زمنيةفترةفيكبيرةبكميةالكحوليتعاطىالذيالشخصتصيبماغالباًوهي

مل1(..)كلفيملغم015()منأكثردمهفيالكحولنسبةبلغتحتىوجيزة

.الدممن

Alcoholic)الكحوليالشراد()ب fugue:)

مافإذايعرفها،لاأماكنإلىطويلةمسافاتويمشيالسكيريخرجحيث

الأماكن.تلكإلىوصولهمناندهشأفاق

(:Hangover)!الخمارالمعلقالسكر)%(

سكرليلةبعدالنوممنالسكيراستيقاظعندالباكرالصباحفيويحدت
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حساسيةمعوالغثيانوالصداع،الاكتئابمنبنوعالخمرشاربيصابحيث

الخارجية.للمؤثراتمفرطة

والبرانديالأحمرالنبيذيشربونالذينأولئكعندينتشرأنهوجدوقد

)82(.س!+99+هتأ(م)3المضافاتبعضعلىلاحتوائهانظراً،والولسكي

(:Suicide)لانتحارا(د)

المدمنينغيرمنغيرهمتفوقالمدمنينعندالانتحارنسبةأنوجدفقد

ا%(و)5الرجالمن)25%(نحوأنطبيةدراساتعدةأظهرتكماضعفاً،بثمانين

منكبيرةلكمياتبتعاطيهمالانتحارحاولواعندماسكرحالةفيكانواالنساءمن

(.Vo)الطبيةالعقاقير

بجامعةالطببكليةالنفسيالطبأستاذ-)شوكيت(البروفيسورقاموقد

()139عناستبيانبعملقام-الكحوليالإدمانعلاجبرنامجومديركاليفورنيا

قدا%()7منهم)155(نحوأنفوجد،العلاجيتلقونالذينالكحولمتعاطيمن

حاولقدالكحولعلىمدمنينستةكلمنواحداًأنأي.الانتحارحاولوا

وزملاؤه)بايكل(أجراهاالتيبالدراسةمقارنةعاليةالنسبةهذهوتعتبرالانتحار.

81(.)4%(-1)نحوتبلغالنسبةأنوجدحيثمMiعامفي

الأشخاصمنغيرهممنأكثرمرة)58(نحوالمدمنينأوساطبينالانتحارمعدلويبلغ

المفرطينمنكانواالانتحارعلىأقدمواالذينالأشخاصمن03%()أنوجدوقد،العاديين

)82(.06%()إلىوحدهااسكتلندافيالنسبةوصلتكماالخمور.تعاطيفي

المعهدعاممديرمساعد-فيير()اندارسالدكتورصرحفقدالمجرفيأما

ترتبطالانتحار"مشكلةبأن-بودابستفيوالعصبيةالعقليةللأمراضالوطني

11.والكحولماتالمخدراتبإدمانوثيقاًارتباطاً
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"السكانعدد"وهونسمةملايينا()ْبينمنشخصألف05(0)ويعد

-06)أنوجدوقد،مخدراتمدمنيآخرينألفا05ً(و)المجر،فيكحولياتمدمني

حسبماثمالةحالةفيذلكيفعلونالانتحاريحاولونالذينالأشخاصمن07%(

فيير.أوضح

.الأعوامبمرورتتزايدالانتحارحالاتعددأنالرسميةالإحصاءاتفيوجاء

.ام859عامفيحالة05(00)إلىوزادتام789عامفيحالة093(0)بلغتفقد

عامفيالانتحارحاولواقدشخصألف06()نحوأنبالذكروالجدير

صفر26،العددالنورمجلة"عن.فقطشخص05!00)إلامنهمينجحلمولكن،ام859

(.Epilepsy!-الصرع)

Affective)العاطفية-الاضطراباتو disorders).

(.Anxiety)النفسيز-القلق

فتجدهالهوسمنبنوعالمدمنيصابحيث(،Dipsomonia)الشراب-هوسح

جنونية.بصورةالآخرتلوالكأسيشرب

4اخمورتعاطيبالاستمرارفيتتعلقنفسيةمشكلات()ب

تعاطيفيالاستمرارعنتنشأالتيالنفنسيةالمشكلاتمنالعديديوجد

أيامأربعةلمدة-الخمرشربفيالانتظامذلكويعني،منتظمبشكلالخمور

عشرأو،البيرةمنكاساتخمس)1وحدات1(0)يعادلبما-الأسبوعفيفأكثر

منكاسات"ث!رثوحداتوثلاث،للرجالبالنسبة"الجينأوالولسكيمنكأسات

للنساء.بالنسبة"الشيريمنصغيرةكاساتأوثلاثالنبيذ،
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يلي:ماالمشكلاتتلكأهمومن

Cognitive)الإدراثوظائفتاثر-أ impairment):

وتذكرالأشياءعلىوالحكمالتركيزفيبصعوبةالخمرشاربويصابحيث

تعودأنويمكن.تواجههممشكلةأيحلعلىقدرتهمتقلكما،القريبةالأحداث

الإنسانتوبةمنأشهربضعةخلالفيالطبيعيحالهاإلىالأعراضتلككل

اللعين.الشرابذلكعن!قلاعه

Alcoholic)الكحولي-الخرف2 dementia:)

إلىيؤديمماالدماغعلىللكحولالمباشرالسميالتأثيرنتيجةولحدث

الشيخوخةعلاماتالمدمنعلىتظهرلذا،المخخلايامنكبيرةكميةضمور

وظائفمعالذاكرةفيوتدهور،الشخصيةالتصرفاتفيتفيراتومنها،المبكرة

معالمزاجمتقلبولصبح،الاكتئابمنبحالاتالمدمنيصابكما.الأخرىالإدراك

(.داح5352)،أ"شمق"والخفةبالنشاطأحياناًالشعور

,Wernicke)فيرنيكيهراد-3 S encephalopathy):

العصبي.الجهازعدىالخمرأضرار:الئالثالبابمنالثالثالفصلفيعنهالحديثوسيأتي

,Korsakoff)كورساكوفصهان4 s psychosis):

فقدانالمرضهذايميزماوأهم،الدماغمناطقبعضلإصابةنتيجةولحدث

.(Confabulation)الواقعتزييفمعالقرلبةللأحداثلذاكرتهالمدمن

Alcoholic)الكحوليةالهللاوس-5 hallusinosis:)

48(-)24خلالوتظهر،المدمنيسمعهاأصواتفيالغالبفيوتتمثل

ورنينصفيرعلىالأصواتتلكوتشتملالخمر.شربعنتوقفهمنساعة
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قدرهمنالحطأوالشخصتهديددرجةإلىالأصواتتلكتصلوقدوغيرها،

العنفإلىالأصواتتلكدفعتهوربما،الجرائمبعضارتكابالىيدفعهمماواحتقاره

ربمااواسابيععدةالأصواتتلكتستمرأنويمكنالانتحار،محاولةأوالآخرينمع

.سنواتلعدةتستمرأنالنادرمنولكنالخمر،شربعنالتوقفبعداشهر

Paranoid)الخيلانيةالاوهام6- delusions:)

Morbid)المرضيةبالغيرةيعرفماالأوهامتلكوأهم jealousy،)حالةوهي

المدمنغيرةتزدادوفيهاتماطيها،فيافراطهمعندالخمورشاربيمعظمتصيب

بالخيانةاتهمهوربمااخلاصه،فييشكفيبدأ(الزوجةاو)الزوجشرلكهعلى

ادخاليلزممما،بالشريكالضرر!الحاقالعنفالىذلكيدفعهوقد،الزوجية

.اللازمالعلاجلأخذالمستشفىإلىالمريض

.الأعراضهذهتخفيففيالخمورتماطيعنالإقلاعويفيد

Affective)العاطفيةالاضطرابات-7 disorders:)

تلكومن،العصبيالجهازعلىالتثبيطيالكحوللتأثيرنتيجةوتحدث

شاربيلدىجداشائعةتعتبرالتي(Depression)ا!تئابحالاتالاضطرابات

سوىمخرجاًمعهيجدلاشديدبضيقالمدمنإصابةالىا!تئابويؤديالخمور،

هـلزدادسوءاًحالتهبذلكفتزدادضنك،منبهمالينسىالشرابالىاللجوء

الحياةطعموشفيررحبتبماالدنياعليهوتضيقبالتماسة،واحساسهشقاؤه

ذِكْرِيعَنأَعْرَضَوَمَنْ):تعالىقالالانتحار.سوىالأخيرفيملجأيجدفلاعنده

نسبةأنالإحصاءاتبعضوتذكر.!أَعْمَىالْقِيَامَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُضَن!مَعِيثَةًدُفَإِنً

)74(.الكحولعلىالإدمانبسببعامكل1%()الىتصلالانتحارحدوث

المدمنينتقلحيث،الدوريالجنونمنبحالاتالمدمنيصابأنيمكنكما
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الحالةهذهوتعرف،والاكتئابالهبوطمنحالةإلىوالتهيجالهوسمرحلةمن

Manic)الاكتئابيالهوسيبالذهان depressive psychosis)،لاالغالبفيوهي

خالقه.معصيةعنالمدمنتوقفإذاإلاللعلاجتستجيب

والارق:والخوفالنفسيالقلقحالات-8

.الشرابعنالتوقفعندتختفيماوغالبأالخمرشاربيلدىتكثروالتي

Personality)الشخصيةفياضطرابات-9 disorders:)

نفسيتهلتصبحالمدمنشخصيةتتغيرقدالكحولتعاطيفيالاستمرارمع

التغيراتتلكتكونوقد.مسؤولةلاتصرفاتظهورمعومتعاليةوقلقةانطوائية

.الكحولعلىالإدمانبسببتكثرالتيالجرائمفيماحدإلىسببأ

.الشرابعنالتوقفعندتختفيتكادأوالأعراضتلككلوتتحسن

Alcohol)الكحولعلىالاعقمادبسببنفسيةمشكلات()ج dependent):

المفاجئالتوقففإنلذا.الإدمانإلىيؤديالكحولعلىالكليالاعتمادإن

سحببأعراضيعرفماإلىيؤديأنيمكنسببولأيالكحولتعاطيعن

Withdrawal)الكحول symptoms،)للكميةتبعاًالأعراضهذهحدةوتتفاوت

فيفيهااستمرالتيالزمنيةالفترةعلىبالإضافةالمدمنيتعاطاهاكانالتي

يلي:ماإلىالأعراضتلكتقسيميمكنلهذا.الكحولتعاطي

Minor)خفيفةأعراض-ا withdrawal):

عادةتصيبوهيالخمر،عنالتوقفمنساعات6(-)4خلالوتحدث

يومياً.جراما4ً(030-.5)بمعدليتعاطونهاكانواالذينأولئك
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والإحساسوالضعفوالأرقوالهيجانالنفسيالقلق:الأعراضوتشمل

معالقلبضرباتفيوقلادةالدمضغطفيوارتفاعاًالتعرقفيوفلادةبالدوخة

اليدين.فيرعشة

Intermediate)الحدةمتوسطةأعراض-2 withdrawal:)

يلي:ماخفيفةأعراضمنسبقماإلىبالإضافةوتشمل

(:Hallucinationsأ-الهلوسة)

خلالتحدثماوغالباً،المدمنينعددإجماليمن)5%(نحوتصيبوهي

أشياءرؤلةأوالمدمنيسمعهابأصواتوتتمثل.الشرابعنالتوقفمنساعة)48(

ذلك.غيرأوتشتمهأوقدرهمنوتتقصتحتقرهالأصواتتلكومعظم،حقيقيةليست

(:Rumأأ،)3الرومتشنجات-ب

ساعة-14()12خلالغالباًوتحدث،المدمنينمن)2%(نحوتصيبوهي

يتبعهاالمدمنعضلاتيصيبعامتصلبفيوتتمثل،الشرابعنالتوقفمن

ثوانلعدةالحالةهذهوتستمر،لسانهعلىالمصابيعضوقد،عنيفةاهتزازات

هذهتتطوروقد،نفسهعلىيتبولكماعميقسباتفيالمصاببعدهايدخل

(Statusepilepticus)المستمربالصرعيعرفبمافيصاببعضهمعندالحالة

حياته.الإنسانفقدطلاسريعتدخلإلىيحتاجالذي

:(Dysrrhythmias)القلبنظمفياضطرابات-ج

وهي.المدمنهلاكفيسبباًتكونقدأنهاإلاحدوئهاندرةمنبالرغم

الىبالاضافة،الدمفيوالمغنيسيومالبوتاسيوملنقصنتيجةغالباًلتحدث

الرجفان:الاضطراباتهذهومن.الدمفيوالحمضيالقلويالتوازناضطراب
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Atrial)الأذيني fibrillation)الأذينيوالتسارع(SVT،)البطينيوالتسارع

(Ventricular tachycardia)،إذاالوفاةإلىتؤديأنيمكنخطيرةحالاتوكلها

هبوطفيسببأالاضطراباتهذهتكونأنيمكنكما.بسرعةالمصابيسعفلم

الكحولي.القلبباعتلالالمصابينأولئكوخصوصأالمدمنينعندالقلب

:(Majorwithdrawal)شديدةعراضأ-3

Delirium)الارتعاشيبالهذيانطبياًيعرفمافيوتتمثل tremens،)وهو

شربعنفجأةتوقفواالذينالمدمنينمنا%(5-)5نحويصيبخطيرمرض

يتعاطونكانواالذينأولئكعندعادةالمرضهذاويحدث.سببلأيالخمر

يومياً.جرام04(0)بمعدلالكحول

الشديدالهيجانمنبنوعالمدمناصابةفيفتتمثلالمرضأعراضأما

شديدةرعشةمعالشديدوالخوفالباطلةالأوهامعليهوتسيطر،والارتباك

تعرقه،ولزداد،الجسمحرارةدرجةترتفعكما،النطقعندواللساناليدينتصيب

لاوخيالاتغريبةلأشياءرؤيتهالمريضتوهممعوالنبضالقلبضرياتوتزداد

نحوهتتجهصغيرةحيواناتأوومخيفةغرلبةلأشباحرؤيتهمثلبصلةللواقعتمت

غريبة.أصواتأأحيانأالمصابيسمعكما.وغيرهاوالفئرانكالثعابين

بالهلعفتصيبةالمصابنفسيةعلىالتأثيرشديدةتكونالأعراضتلككل

الانتحار.يحاولوقدالآخرينضدعدوانيةبأعمالللقياميدفعهمما

شربعنالمفاجئالتوقفمنأيامثلاثةخلالتظهرالأعراضتلكمعظم

حتىالمستشفىإلىالمرلضنقليجبلذا.أيام7(-)4منتستمروقدالخمر،

.اللازمالعلاجيعطى

يكونالوفاةوسبب)5%(،نحوالمرضهذاجراءمنالوفياتنسبةوتبلغ
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ماإلىبالإضافة،المصاحبةوالإنتاناتالدوريالجهازفيحادلهبوطنتيجةغالباً

.الدمأملاحفياضطراباتمنيحدث

لحدوثمنعاًوذلكالخمر،بتحريمالإسلامتدرجفيبالغةالحكمةكانتوقد

كانأنبعدالخمرشربعنالمفاجئالتوقفعندالشديدةالأعراضهذهمثل

عليها.يدمنونالناس

وأعاننا،معصيتهوجنبنا،وعقابهسخطهشرأجمعينوالمسلميناللهوقانا

الدعاء.مجيبقريبسميعإنه،طاعتهعلى
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لثلثاالبابا

الإنساقصعةاْفعرارالخمرع!ه

الاْولالفصل

الثانىالفصل

الثالثالفصل

الرابعالفصل

اخامسالفصل

أ!السافىالفصل

السابعالفصل

الثامقالفصل

التاسعالفصل

العاشرالفصل

عشرا!ادىالفصل

.والأذقالعينا!مرعلىأضرار

اجملكءاخمرع!لىأضرار

اجمهازالعصبى.اكمرعلىأضرار

الدموية.والاوعيةالقلباخمرعلىأضرار

لاسققلابهواءلصماادلغداعد،خمراضرارأ

اجمهازالقففسى.ا!مرعلىأضرار

اجمهازالهضمى.علىا!مرأضراو

اجمهازالقناسلى.اكمرعلىأضرار

والنسل.ا!ملاخمرعلىاْضرار

اجمهازالبولي.اخمرعلىأضرار

اجمهازا!ركى.اخمرعلىأضرار
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الأوللفصلا

والأذنلعيناأفرارالخمرعلى

العين،-:إْولاً

عنهاأخبروالتي،تحصىولاتعدلاالتيتعالىاللهنعممنالكبرىالنعمةتلك

عزالله"إن:الجليلالقدسيالحديثفيوسلمعليهاللهصلىالمصطفىالحبيب

)فيالبخاريرواهبمالجنةعنهماعوضتهفصبربحبيبتيهعبديابتليتإذاقال:وجل

1(.اْصالباريفتحمقدمةفيكماعينيهأقي:وحبيبتيه1،116/الفتحْفيكماالمرضىكتاب

الدين؟علىالكحولتأثيرماولكن

يلي:فيماذلكويتمثل،الكحولتعاطيجراءمنبالغاًتأثراًالعينتتأثر

التيتلكوبخاصة،المغشوشةالخموربعضتناولنتيجةالمفاجىءالعمى-ا

للعصبناقعاًسمأيعتبروالذي(،Methanol)الميثيليالكحولمنتصنع

(Opticatrophy)ضمورهإلىيؤديحيثالبصري

العطورتحضيرفييستخدمالكحولمنالنوعهذاأنبالذكروالجدير

وغيرها.والسبرتوالتنظيفومستحضرات

الكحولفيهايستخدمالتي-علميحسب-الوحيدةالحالةهيهذهوتعتبر

ولكنالميثيلي،بالكحولالتسمملحالةكعلاجالعاديةالخمورفيالموجودالايثيلي

آثارمنالدمتنقيةبواسطتهيمكنوالذي؟الدمغسيلجهازاختراعتماللهبفضل

علاجفييستعملزالماالإيثيليالكحولفإنذلكمنالرغموعلى،السمهذا

.هذايومناحتىالميثيليبالكحولالتسمم

علىالخمرأضرارفصلفيعنهالحديثوسيأتي.الكحوليالتبغيالفمش-2

العصبي.الجهاز

الثالثالعصبوبخاصةالعينلعضلاتالمغذيةالأعصابعلىالكحولتأثير-3
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ثمومنعينيهتحريكعلىالقدرةالمدمنفقدانإلىيؤديمماوالسادس

(.Diplopia)الرفلةبازدواجيةالإصابة

نحن"إذا:كاليفورنيا-بجامعةالبصرياتأستاذ-"آدم"أنتونيالدكتوريقول

نأكما.متابعتهفيصعوبةيجدفإنهابسرعةالخمرشاربأمامشيئاًحركنا

فيزيادة05%()يأخذقدالمخمورالسائقعلىكثيفبشكلالضوءإلقاء

عليهألقيالذيبالضوءيحسلكيالعاديالسائقيأخذهالذيالوقت

(4ا")فيتجنبه

الخمور.شاربيعندالطرقحوادثنسبةارتفاعنجدلذا

العيونطباستشاريااعمارةحسنين"محمدالدكتورالأستاذيذكر

فيالمنعقدالإسلاميالطبمؤتمرفيقدمهالذيالبحثفي-وجراحتها

(1،العينعلىالخمرإدمان"مظاهربحثهعنوانوكانهـ،5041سنةباكستان

الأعراضومن.العينوظائفعلىيؤثرالكحولأنعليهالمتفقمن:يليما

يكونالأحيانبعضفيولكنتدريجياً،تحدثالتيالبصرغشاوةالمميزة

وتقل4القراءةفيزغللةمنمبكراًالمريضيشكوقدكذلكحاداً،حدوثها

يستشيرأنقبلأقلأو6()6/ْإلىتصلحتىتدريجياًالإبصارحدة

أكثرتكوقواحدةولكنالعينينعلىالمرضيؤثرماودائماً،الطبيبالمريض

.مرةلأولالمرلضعلىالكشفعندالأخرىمنتأثراً

هناكيكونالمتقدمةالحالاتففيكثيراً،العينقاعفيالأعراضوتختلف

البصريالقرصيبدوالأحيانبعضفيولكن،البصريالقرصفيشحوب

البصريالقرصشحوبيظلالتحسنيحدثوعندما،المرضفترةخلالطبيعياً

الضوءانعكاساتتختفيكذلك.طبيعتهإلىالنظرعودةمنالرغمعلىموجوداً

العالمذكرولقد.المرضىلمعظ!االماقولافينقطحدوثمعالصفراءالبقعةمن
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حقنبعديحدثالمركزيالشبكيالشرلانفيانسدادأنام739عام)ماركهام(

.الحجاجتحتالكحول

،البصريالعصبعلىيكونالكحولياتلإدمانالأساسيالتأثيرفإنوعموماً

فيضموريحدلتالنهايةفيولكن،الأوليةالبصرلةالاضطراباتتتحسنوقد

المرضمراحلفيالألوانرفلةوتتأثر.متقدمنظرفشلأوالبصريالعصب

أظهرتوقد،الأبيضقبلوالأخضرللأحمربالنسبةذلكولحدث،الأولى

مدمنيمنمجموعةعلىام819عامفي"جيرهارد"العالمبهاقامالتيالدراسة

فيتغيراتلوحظتكما.عندهمالألوانرؤيةتأثرتقدمنهم05%()أنالخمور

العصبلالتهابتمامأمطابقةوكانتالخمرمدمنيمن1()3.بينمنحالة)28(

العين.خلفالبصري

النظرحالةفيالخارجيللزيغميلمعالصورالتئامدرجةمنيحدوالكحول

الدراسةففي.بعيدشيءإلىالنظرعندالداخليللزبغوميلقرلب،شيءإلى

منحالة(YV)علىام819سنة"إيتالمارتنو"لوبيهالباحثانأجراهاالتي

ميلاهناكأنوجدالتر"،"جم/منأقلالدمفيالكحولونسبةالسنصفار

(01-)6بينيتراوحالتوتريالضمفيالزيادةمتوسطوأن،الداخليللزيغ

3)بعدديوبتر o)98(،(0الكحولاحتساءمندقيقة(

يلي:ماام،869لمامبريطانيافيالنفسيينللأطباءالملكيةالكليةتقريريذكر-6

كبيراًتأثراًالعينينبواسطةالمتحركةالأجسامومتابعةالتركيزعملية"تتأثر

كبيرةكميةشربفيالتماديأما.الكحولمنقليلةكمياتتناولعندحتى

الألوانلاستقبالالعينحساسيةانخفاضفييتسببفإنهالكحولمن

الأضواءبينالتمييزعلىالعينقدرةتتأثركماالأحمر،اللونوبخاصة

التركيز(10831(المختلفة
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4قالاذثانياء-:

التيالسمعأداةوهي،تحصىولاتعدلاالتياللهنعممنأخرىنعمة

حوله.منالذيالمحيطمعالتفاهمالإنسانيستطيعبواسطتها

تعادلوالتيا%(.)عنالدمفيالكحولنسبةفلادةأنالباحثونوجدوقد

تحملاًأكثرالداخليةالأذنيجعل،قلائلساعاتخلالفيكاسات8(-)4

لحساسيةالكحولتخديربسببوذلك.العاديةالحالاتمنالصاخبةللأصوات

الموسيقىوأصواتالمرتفعالماكيناتصوتيحتملالخمرشاربأننجدلذا،الأذن

بالصممالمدمنيصابقدالمؤثراتلتلكالتعرضفيالاستمرارومع.الصاخبة

41()النهايةفي
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لثانيالفصلا

الجللىأفهرارالغمرعد

والحار!اللهبفضلالواقيفهوعلينا،بهاأنعماللهمنكبرىنعمةالجلد

لفقدانوالمانع،التلفمنلأنسجتهوالحامي،الخار!منالإنسانلجسمالأمين

.الأخرىالوظائفمنذلكغيرإلى،الجسممنالسوائل

السمية.الخمرأضرارمنالحساسالعضوهذايسلمولا

بجامعةالمشاركالباطنيةالأمراضأستاذ-"ويتفيلد"تشارلزالدكتوريذكر

:نوا!ثلاثمنالجلدعلىيؤثرالكحولتعاطي"إن:يليما-المتحدةبالولاياتميريلاند

.للإدماننتيجةخاصةجلديةمشكلاتيسببكونه:أولاَ

المدمنين.عندأصلاًا!لوجودةالجلديةالأمراضتأثيرتفاقممنيزيدكونهثانياَ:

.نادرةجلديةأمراضظهورفييتسببكونهثالثاَ:

العامة،المستشفياتأحدعلىيترددونكانوامدمناً)355(لنحودراسةوفي

دراسةوأظهرت.متنوعةجلديةأمراضمنيعانونكانوامنهم4%(.)نحوأنوجد

الجلديةالالتهاباتمنيعانونكاثوامنهم)24%(أنمدمناdً(35)لنحوأخرى

.الالتهاباتهذهبنفسأصيبواالذينالمدمنينغيرمن%()9معبالمقارنة

إلىبالإضافةالحالاتتلكعلاجفيكثيرأالخمورتعاطيعنالتوقفويفيد

.الأخرىالعلاجات

نأالجلديةالأمراضفيالمتخصصينبعضلاحظوقدقائلاً:يستطردثم

واضح.بشكليظهرهاأنهأو،الأمراضبعضتحدثهاالتيالآثاريفاقمالكحولتعاطي

Seborrheic)الدهنيالجلدالتهاب:الأمراضتلكومن dermatitis)،

Acne)الورديوالعد Rosacae)والصدفية(Psoriasis،)أولئكلاحظكما
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.الكحولتعاطيعنبالتوقفالأمراضتلكتحسنالمتخصصون

تششرالتيالجلديةالأمراضمعظمأنوجدمدمناً،351()لنحودراسةوفي

الدوائيوالطفح(،Keratosis)والتقران،الإكزيما:الآتيتشملبينهم

!(Drug erruptio،)التماسيالجلدوالتهاب،الدهنيالجلدوالتهاب،والصدفية

(Contact dermatitis)،72)الظفريوالفطار(. )Onycomycosis)

)72(.الوجهعلىالتجاعيدظهورسرعةفيالتدخينمعالخمرتشترككما

يلي:ماالخمرشاربجلدتصيبالتياكأمراضأهموَمن

:(AcneRosacae)الورديالعد.

حبيباتتظهرثمبالاحمراروالأنفوالجبهةالوجنتينجلديصابحيث

لوجهتشوهاًتسببأنهاكما،مؤلمةتكونوقدبثورالىبعدفيماتتحولصغيرة

"2"(رقم)صورةالمرلض.

11الوردي"العد:)2(رقمصورة
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67(الخمور)تعاطيعنالإقلاعهيالمرضهذالعلاجوسيلةوخير

:(!وللا"هولاولالسكيرأنف)عيلفقااالاتف.

المريضمعهايحتاجوقدبالغةتشوهاتإلىالسكيرأنفجلديتعرضوفيه

لأنفه.تجميلعمليةإجراءإلى

Porphyriacutanea)اتجلةالجلديةالبورفيريةداء. tarda):

فإنها،الجسمفيالاستقلابعمليةعلىتأثيرمنالخمرتسببهلمانظراً

المرضبهذاالمصابينمن09%()أنوجدوقد،المرضبهذاالخمرمدمنتصيب

3(.رقم)صورةالخمر.مدمنيمنهم

!مئهئق11،إ!ب!لمبهم

..الوجهعلىالجلديةالبورفيرلةداءتأثير

زادقدعمرهوكانالمرلضعلىيظهرحيث

سنينبضع

"3"رقمصورة
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الغالبفيتكون(Bullae)الجلدعلىفقاعاتظهورفيالمرضهذاوشسبب

فيالشعرنموويزدادالجلدلونيتغيركما..الكفظهروخصوصاًالأطرافعلى

كما،سنينبضععمرهزادقدوكأنهالمصابيظهرحيثالوجهمثلالمناطقبعض

إصابة،أدنىمعبسرعةويتأثر،الشمسأشعةتجاءحساسيةأكثرالجلديصبح

الجلد.في(Porphyrin)البورفيرينمادةترسبإلىذلكسببويعزا

)67(الخمر.شربعنالإقلاعهوالمرضهذامنالعلاجخطواتوأولى

:(PorphyriaVariegata)الملونالبورفيريةداء.

وفقاعاتبطفحالجلديصابوفيهالذكر،الانفالمرضمنأخطروهو

يصابكما،والقدماليدأصابعمنالخلفيةالجهةعلىغالباًتظهروندوب

يسلمولاهـامساك،وقيءغثيانيصاحبهاالبطنفيآلاممنحادةبنوباتالمريض

العضلاتفيلضعفالمريضيتعرضحيثالمرضهذامنالعصبيالجهاز

فيالمريضيدخلوقدا!تئاب،مثلالنفسيالاضطرابمنحالاتمعوتشنجات

.)67(.الإحساسالمريضيفقدوقد،الجمجمةأعصابتتأثركما،غيبوبة

:(Pellagra)البلاجراداء.

النياسينوهو"ب"فيتاميناتمننوعنقصعنينتجخطيرمرضوهو

الخمور.مدمنيعندنقصهيكثرالذي3!أللا()+أ

هيئته،تغيرثموالاحمراربالالتهابالمرلضجلدإصابةفيالمرضأعراضوتتمثل

والقدمين.والساقينواليدينكالوجهللشمسعرضةالأكثرالأجزاءفيوخصوصاً

فإنهالهضميالجهازأما،جسمهفيوخوارعامبضعفالمريضيصابكما

إلىيؤديمما(Glossitis)بالالتهاباللسانيصابحيث،جهاتعدةمنيتأثر

يصاحبهماماغالبأشديدينواسهالقيءمنالمرلضيعانيكما،البلعفيصعوبة



فيبضعفالمرلضاصابةخلالمنتأثرهفيظهرالعصبيالجهازأما.دم

هذيانالشديدةالحالاتوفي،الشخصيةفيالانفصاممنونوع،الذاكرة

(Delirium)بالخرفالمرلضفيصابالمزمنةالحالاتفيأما(Dementia)،وبسبب

"4"(.رقم)ضورة)96(.النفسيةالمصحاتفيتوضعالمزمنةالحالاتمعظمفإنذلك

"114صورةرقم

لبلاجرااءاد

بالإضافةالخمر،شربعننهائياًالامتتاعالمرضهذاعلاجوسائلأهمومن

الفيتامين.هذافيالنقصعنالمريضتعويضإلى

الكبد:لفشلنتيجةتظهرالتيالجلديةالعلامات.

،(Hepaticfailure)فشلهإلىالنهايةفييؤديقدبالغاًتأثيراًالكبدعلىالخمرتؤثر
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Palmar)الكفينراحةاحمرارمثلالمريضجسمعلىجلديةعلاماتفتظهر erythema)،

ذلك.وغيروالصدراوالعنقالوجهعلىوخصوصاًا(Spidernaevi)العنكبوتيةوالوحمة

:(1)فيتاميننقص.

الزنك،عنصرفيبنقصذلكجانبإلىالخمرمدمنويصابأنويمكن

نقصهيسببوالذي(1"أفيتامينتكوينفيالعينتحتاجهالذيالعنصروذلك

حيويبدوريقومكما،المنويةالحيواناتلتكوينالخصيتانوتحتاجه،الليليالعشى

والمناعة.الجروحالتئامعمليةفي

التهابشكلعلىيظهرالعنصرهذانقصجزاءمنتأثرهفإن.الجلدأما

يتطورثم،والفمالأنفحولقليلباحمراريبدأحيث،(Dermatitis)الجلدفي

ودمولاً.(Bullous)الشكلفقاعيليصبح

وبينوالعجاق)1(الإبطمنطقةإلىينتشرالمرضفإنالمصابيعالجلمواذا

تأثرإلىبالإضافة،رأسهشعرمنوسقوطبإسهالالمريضيصابوقد،الأصابع

العقلية.قدراتهفي

الكحوليالاعصاباعتلالعنالناتجالتقرحيالعظامتحلل.

(Alcoholiculcerosteolyticneuropathy):

وفيه،أفريقياجنوبفيالزنوجمنالخمرمدمنييصيبنادرcar-وهو

الانتاناتوظهورتقرحاتالىيؤديممابالألمالإحساسالطرفيةالأعصابتفقد

منيعنيهلاالأمروكأنالمريضولظهرجرح،لأدنىشتتعرالتيالمنطقةعلى

الأمريتفاقموقد،المنطقةتلكفيبالألمالإحساسأضقدانهنتيجةبعيدولاقريب

حينهافيلزمتاكلهاالىيؤديمماتحتها،منالعظاملىالتقرحاتتلكفتتتشر

)72(.أخرىأماكنالىالداءدلحش!كألاحتىالعضوذلكبتر

1/278.نمالعربروساناذظروالدبر،القبليينماهو1()
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الثالثالفصل

الج!ؤالعصبياْفمراوالغمرع!ا

منوهو..تحصىولاتعدلاالتياللهنعممنكبرىنعمةالعصبيالجهازإن

فيويتحكمويبصريسمعوبه،ويخترعيفكرفيه..لاونسانبالنسبةالأشياءأثمن

أمينصندوقفياللهحفظهالحساسالجهازهذا..جسمهأجزاءمنجزءكل

منهتتفرعالتيوالمساراتالطرقلهوهيأ،الفقريوالعمودالجمجمةيشمل

مَاذَافَأَرُونِياللَّهِخَلْقُهَذَا)أجمعللعالملتعلن،محكمهـابداعمتناهيةدقةفيفروعه

.،11:لقمانا!دُونِهِمِنالَّذِينَخَلَقَ

إلىيتوصلوالمالعلماءأندرجةإلىبمكانالتعقيدمنالعصبيوالجهاز

.،85:الإِسراءأقَلِيلاً!إِلأَالْعِلْممِّنَأُوتِيغُوَمَا):تعالىقال،وأسرارهخباياهكلمعرفة

هما:قسمينإلىالعصبيالجهازوينقسم

فمحفوظالمخفأما،الشوكيوالنخاعالمخودشملالمركزيالعصبيالجهاز-ا

فمستقرالشوكيالنخاعوأما،الجمجمةهومحكمصندوقفياللهبحفظ

)5((.رقمصورة)انظر.الفقريالعمودهوامينمسكنفي

جسمفيوالنقلالمواصلاتوزارةيمثلالذيالطرفيالعصبيالجهاز-2

الجسمأجزاءمنجزءكلإلىيصلبحيثبمكانالتشعبمنفهو،الإنسان

إِلآَشَيْءٍمِّنوَإن)خالقهاتسبحالأداء،فيوروعةالدقةفيغايةشبكةفي

.،44:الإِسراءأ*!تَسْبِيحَهُمْتَفْقَهُونَلأَوَلَكِنبِحَمْدِهِيُسَئحُ

قَدَّرَوَالَّذِي-!فَسَؤَىخَلَقَائَذِي)المحكمةوالهدايةالبدبغالتخصصوترى

.،203:الأعلىأ!فَهَدَئ

بالأعصابتدعىالمخإلىالحواسمنالتأثيراتتنقلأعصابفهذه
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بالأعصابوتدعىالحواستلكإلىالدماغأوامرتتقلأعصابوتلك،الحسية

04،:أيس!فَلَكٍيَسْبَحُونَفِيوَكُل)بعضعلىبعضهايطغىلاذلكمعوهي،الحركية

هما:مهمينجزئينإلىالطرفيالعصبيالجهازوينقسم

الإرادية.العضلاتفييتحكموالذي(Somatic)البدنيالجهاز(أ)

اللاإراديةالعضلاتفييتحكموالذي(Autonomic)التلقائيالجهاز)ب(

والتنفسي.الهضميوالجهازالدمويةالأوعيةوعضلاتوالغددالقلبعضلةمثل

إلىينقسمإذالتلقائيالجهازفييستمرالتشعبإنبل!فحسبهذاوليس

هما:قسمين

(.Sympathetic)وديعصبيجهاز-ا

(.Parasympathetic)الودينظيرعصبيجهاز-2

أفعالفيمنهاكلتتسببعصبيةرسائلالقسمينهذينمنكلولصدر

إلىالأوامربإرسالالوديالجهازيقوممثلاًالجريأتتاءففيالاَخر،غنمختلفة

الأكسجينمنأكبركميةلتستوعببالاتساعويأمرهاالتنفسيةالمجاريمنكل

إلىالسكرمنكبيرجزءبتحويلالكبدإلىالأوامروتصل،الدمضغطفيؤداد

الجريعلى-تعينهالتيالطاقةعلىالجسميحصلحتىاستهلاكهليتمالدم

اوامرهيصدرإذ،الإجراءاتتلككلعكسفيعملالودينظيرالجهازأما،وهكذا

حالتهاإلىوتعودتهدأبأنالوديالجهازقبلمناستثيرتالتيالأجهزةتلكإلى

6(.رقمصورة)انظر.وهكذاالطبيعية

.(2:الفرقمانأ(تَقْدِيرًافَقَدَّرَهُلفَيْءٍكُلَّوَخَلَقَ):القائلالمدبرالحكيمالخالقاللهفسبحان

اجمهاؤالعصبى؟علىتؤثراكمركيف

هناوالتأثير،الكحوللتأثيرتعرضاًالأجهزةوأكثرأولالعصبيالجهازيعتبر

173



:)1(صورةرقم

المختلفةوتفرعاتهالتلقائيالجهاز

أفهدىقدروالذيفسوىخلقالذية
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علىخلالهامننتعرفبجولةنقومذلكتفاصيلولمعرفةوتثبيطي،تخديريتأثير

ومنها:الخمر،لشاربالعصبيالجهازتصيبالتيالأمراضأهم

(Corticalatrophy)الدماغقشرةضمورخلايا-1

تتميزوهي،عصبيةخليةمليونألف02()بنحوالعصبيةالخلاياعدديقدر

ثانية.مرةتعوضلاأتلفتإذابأنهاالجسمخلايامنغيرهاعن

الدمويةوالصفائحالحمراءالدمكرياتتجميععلىبقدرتهالكحولويتميز

الدموية،الأوعيةتسدجلطةتكوينإلىالنهايةفييؤديالذيالأمر؟والتصاقها

.والموتبالضمورفتصابالمخخلاياإلىوالأكسجينالدمتدفقفيقل

ذلكيتعدىبل،بهمرتالتيالأحداثتذكرعلىالقدرةالمرءمعهافيفقد

الأمور.علىالسليمالحكمعلىالقدرةفقدإلى

بكاروليناالطببكليةالتشريحأستاذ-(كينسلي)مالفينالدكتوراثبتولقد

خلايابعضموتإلىتؤديالكحولمنكأسكلأنوزملاؤه-المتحدةبالولايات

يؤديمماالكحولالإنسانفيهايشربمرةكلفيالضارالأثرهذاولزداد،المخ

الخلايا.هذهمنالمزيدقتلإلى

فييظهرحدثاًليستالسّكَيرينفيالدماغيةوالإصابة:بقولهيؤكدكما

يبدأعندماالعصبيةالخلايافيالضرريبدأبلالإدمانمرضأدوارأواخر

كأسكلمعويتزايدالضررذلكبعدولتراكم،الأولىللمرةالأولىكأسهالشارب

.)45(.يشربهاأخرى

يؤثر،لاالخمرقليلبأنالبعضعندالقائمةالفكرةتدحضالحقيقةوبهذه

احمدرواه(حرامفقليلهكثيرءأسكر)ما:قالعندما!ي!الرسولحكمةلناوتبرز

.والترمذيداودوابو
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الإدمانجراءمنالمتوفينأمخاختشريحت!اعندماإنهبلفحمسب،هذاوليس

لتدريستصلحلاأنهالدرجةالأدمفةتلكأصابكبيراًتلفاًأنوجد،الكحولي

منها.مهمةأجزاءلغيابنظراًالتشريحمادةالطبطلبة

تصويرفيالمقطعيةالأشعةباستعمالالنرويجمن)هانج(الدكتورقاموقد

المخحجمأنمفادهابنتيجةفخرج،مختلفةلفتراتالخموريتعاطونالذينأمخاخ

موتاًالأجزاءتلكأكثروأنالخلايا،منكثيرلموتوذلكمتفاوتةبدرجاتينقص

.)45(.والمنطقوالإرادةالتفكيرفيالمتحكمةالخلاياهيكانت

النفسيالعلاجفشلعنالغموضكشفإلىالحقيقةتلكاكتشافأدىوقد

الخمر.لمدمنيوالتحليلي

تخطيطجهازبواسطةالخمورشاربيأدمغةبتخطيطالباحثونقاموعندما

بعضتفييرإلىوتؤديالدماغعلىتؤثرالكحولأنوجدوا(EEG)الدماغ

يشبهالأمواجفيالتفيرهذاأنوجدواكما،المدمندماغفيالقصيرةالموجات

أطلقذلكأجلومن،السنفيالمتقدمينأدمغةتخطيطعنديظهرالذيالتغير

(AY,)23(.المبكرةالشيخوخةإتعبيرالشبابمنالمدمنينفيالظاهرةتلكعلى

)إن:بقوله-يوركجامعةمن-ألتوار()بيرتونالفسيولوجيالعالمولؤكد

تنقبضلكيكافياًيكون،الكوكتيلكؤوسمنكأسينفييوجدالذيالكحول

مماالضروريالحدعنفيهالدمتدفقينخفضثمومن،المخفيالدمويةالأوعية

تقومأنلهايتيحالذيالأكسجينمنالعصبيةالمخخلايابعضحرمانإلىيؤدي

(.مناسببشكلبوظيفتها

لتدفقالمتزايدالنقصفإن،الكحولاستهلاكزيادة)ومع:بقولهويستطرد

الشعورحالةتعقبأناحتمالوهناك،المخمناطقعلىيؤثرماأكثريؤثر،الدم

فيوالوفاةالوعيوغيابالجسديةالقدرةهبوص!منحالةوالخفةبالنشاط
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(.الأحيانبعض

علىمباشرةيكونالدماغعلىالكحولتأثيرأنالحديثةالأبحاثتؤكدكما

Reticula)الشبكيالتكوينمنطقة formation)وظائفعلىتؤثربدورهاوالتي

الخمر.شاربعلىتظهرالتيالخارجيةالظواهرذلكبعدفنرىالأخرىالمخ

الأوعية"أنالفئرانعلىوزوجته)التورا(العالمتجاربخلالمنتبينوقد

بينماللكحولى،بالنسبةجداًعاليةحساسيةذاتتكونالمختغذيالتيالدمولة

يأعليهايظهرولاأقلبشكلتتأثرالجسمأعضاءبقيةفيالدمويةالأوعيةبقية

الإسلاميالوعيمجلة)عن"الكحولمنكبيرةكميةالإنسانتعاطىإذاإلاملمو!أثر

.اهـ(604عام،263العدد

9عامفي)لل!!(البريطانيةالطبيةالمجلةنشرتكما AVأجرلتدراسةام

وذلكعادياً،شخصاً)22(معبالمقارنةالخمرعلىمدمناً)22(علىأستراليافي

الدماغقشرةوحجموالوزنالحجمحيثمنالدماغعلىالكحولتأثيرلدراسة

وغيرها.

الناصيةمنالأماميالجزءأنالدراسةهذهخلالمنالباحثونأثبتوقد

(Anteriorpart of the frontallobe)لتأثيرتعرضاًالدماغأجزاءأكثرهو

)7((.رقمصورة)انظر871(.لخلاياهبالغأتحطيماًسببحيث،الكحول

.(51م5ك!ءالفالجأوالدماغيةاجملطةأماغيةالدالسكتة-2

بالسكتةللإصابةالمؤديةالأسبابأهممنالخمورتعاطيفيالإفراطيعتبر

الخموريشربونلاالذينالأشخاصمعبالمقارنةأضعافثلاثةبواقعالدماغية

A3)73،العمر.مقتبلفيهمالذينالشبابعندوخاصة SAY NO.)

التالية:الأمورإلىذلكسببالعلماءولرجع
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العواملمنيعتبرالذي،الدمضفطبارتفاعالإصابةفيالكحولدور(أ)

الدماغية.بالسكتةللإصابةالمؤدية

طريقعنوذلك.الدمفيالتخثرخاصيةعلىالتأثيرفيالكحولدور)ب(

التصاقهاوسرعة(Thrombocytosis)الدمويةالصفائحعددزيادة

(Agglutination)علىتأثيرهإلىبالإضافة،الدمويةالجلطةتكونإلىيؤديمما

.للدماغالدمويةالدورةواضطرابالتجلطتمنعالتيالمواد

(Dysrrhythmia.)القلبنظمباضطراباتالإصابةفيالكحولدور)ج(

.(Hyperlipidemia)الدمدهنياتنسبةرفعفيالكحولدور(د)

الدماغبنزلفالإصابةفيالخمورتعاطيفيالإفراطيتسببأنيمكنكما

أو(Subarachnoidbleeding)العنكبوتيةتحتبنزيفيعرفماوخصوصاً

,AY)الاحتشاء Vo) (Infarction).

4)اكيخضمورخلايا-3 )Cerebellar degeneration

حيثالإنسانجسمفيمهمةبوظيفةيقومالعطيمالخالقأبدعهكماالمخيخ

إلىبالإضافةكلهاالجسمحركات(Coordinatin)تنسيقعنالمسؤولانه

الجسم.توازنعلىالمحافظةفياشتراكه

القدرةيفقدالإنسانفإنالخمر،بفعلبالضمورخلاياهأصيبتإذاوبديهي

Unsteady)يترنحنجدهلذا،الوقوفعلى gait)ًحركةأدنىأنكماوشمالاً،يمينا

حيثمضحكةمشيتهوتصبح،الأرضعلىيهويتجعلهأنيمكناصطدامأو

طبياًيبرفماوهذا،التوازنعلىالمحافظةليستطيعرجليهفتحإلىيضطر

.(Cerebellarataxia)المخيخيبالتخلج

يصيبهاالعينمقلةأنكما،يديهفيرعشةتظهربلةفحسبهذاوليس

عندماوخصوصاًالسربع،بالاهتزازتصابفنجدهاالأعراضهذهمننصيب
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بالرأرأةيعرفماوهذا،أسفلإلىأوأعلىإلىأويساراًأويميناًالمدمنينظر

(Nystagmus،)الواضحللتلعثمنتيجةمتقطعاًأومبهماًفيصيرالكلامأما

(Slurred speech.)

إلا،يتحسنونالمرضىمعظمفإن،الكحولتناولعنبالامتناعأنهوجدوقد

)75(..غالبأيحصللاالتامالشفاءأن

مصابونالمدمنينمن)27%(نحوبأنتفيدالاحصاءاتأنبالذكروالجدير

)7((.رقمصورة)انظر)26(.المخيخبضمور

CentralPontine):الوسطىالقئطرةنخاعائحلال-4 Myelinolysis)

المدمنمعهيصابحيثالخمور،علىالمدمنينبينالمرضهذاينتشر

الأربعةأطرافهإصابةمع،البلعفيوصعوبة"للنطقبفقدهتنتهيقد"الكلامفيبصعوبة

.)78(.الإصابةبدءمنشهرخلالتحدثالوفياتمن)75%(أنوجدوقد.التامبالشلل

4(+9ا!هأس!encephalopathy)الكبدىالدماغاعتلالنوبات-5

يؤديمماالخمرعلىالإدمانبسببالكبديصيبالذيالبالغللتأثرنتيجة

فيؤدي،الجسمفيحيويةوظائفمناللهخصهبمابالقيامفشلهثمتليفهإلى

العاقبةتكونوقد،والغيبوبةالتركيزعدممنبنوباتالدماغإصابةإلىالنهايةفي

الأمونيا.وفنهاالسمومتراكمبسببذلكويحدث.ا!لوتهي

)تعجر(الأصابعرؤوستضخمالكبدفشلعلىالدالةالعلاماتومن

(Clubbing)،الدموية،للأوعيةالشكلعنكبوتيوتجمع،الكفينراحةفيواحمرار

وقلةالخصيتينوضمورالثديينبروزمثلالرجلعلىالأنوثةعلاماتظهورمع

الطمث.يتوقفالمرأةوفي،والذقنالعانةشعر

وببطءالطائر،جناحيحركةتشبهيديهفيبارتعاشاتالمريضيصابكما

.الدماغتخطيطجهازفيسجلتإذاالدماغموجات
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حركاتظهورمعالرعشةوتستمر،الإدراكوظائفتتأثرالنوباتتكرارومع

يعرفبماالمريضلإصابةوذلك(Choreoathetosis)المريضيؤديهاغريبة

تصابحيث(Hepatocerebradegeneration)الكبديالدماغيبالضمور

منعديدةأماكنفيتنتشرصغيرةأكياسوتتكونبالنخرالعصبيةالخلايا

.الدماغ

Meningitis()4السحاياالقهاب-6

الحساسالجهاز!ذاحمايةوسائلمناللهجعلهاالتيالأغلفةهيالسحايا

هي:أغلفةثلاثةمنوتتكون

بالمخ.يحيطرقيقغشاءوهيكاأ!(matter)الحنونالأم-ا

الأمعنولفصلها،المتوسطةالطبقةوهي(Arachnoid)العنكبوتية-2

.الصدماتمنالمخلحمايةح(5)عالنخاعيالمخيبالسائلمملؤفراغالحنون

Dura)الجافةالأم-3 matter)عنعبارةوهي،الخارجيةالطبقةوهي

المتانة.بالغقويغشاء

بسببتكونماعادةوالتيالسكيرينعندالسحايابالتهابالإصابةتكثرأنهوجدوقد

Streptococcus)الرئويةالسبحيةبالمكوراتتعرفالبكتيريامننوع pneumoniae).كما

73)1()الدماغبخراجاتكذلكإصابتهمتكثر Brainabcess).

فيتصلبمعوحرارةبصداعالمريضإصابةفيتتمثلالمرضهذاوأعراض

تحريكها.عندشديدبألمالمريضيشعركماتحرلكهايصعبالرقبة

لهكتبتإذاأما.الحياةأثرهاعلىيفقدغيبوبةفيالمريضيدخلوقد

أملاحفيواضطراباتوالصرعكالشللمستديمةبعاهاتيصابقدفإنهالنجاة

.الأعراضمنذلكغيرإلى،الجسم

-Bignami?بيجنامى-ماركيافافاداء-7 Marchiafava):

النبيذشربعلىالمدمنينعندإيطاليافيمرةلأولاكتشفنادرمرضوهو
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منأخرىأنواععلىالمدمنينعنداكتشفذلكبعدولكنه(،hianti)الأحمر

(.VA)73،.الكحول

تهتكوجدالمصابينجثثتشريحوعند..معروفغيرفهوالمرضسببأما

منطقةفيوخصوصاً(Demyelination)الأعصابتغطيالتيالنخاعينلمادةشديد

Corpus)الثفني()الجسم callosum،)وتتمثل.الدماغلقشرةوضمورنخريحدثكما

العقليةاقدراتهمنالكثيرإثرهعلىيفقد،الخرفمنبنوعالمريضبإصابةالمرضأعراض

ينتهيوقدتام،شللثم،وتصلبصرعبنوباتالمريضفيصابالمرضيتطورماوسرعان

أشهروربماالأسابيعخلالفيالحياةأثرهاعلىيفارقعميقةغيبوبةفيالمرلضبدخولالأمر

.الفتاكالمرضلهذاعلاجأيحيالعاجزاًالطبولقف

,155،53Wernicke,)s،،3?+ء9داءفيرنيكيهألأ-8

فيتامينفينقصمنتحدثهلمانتيجةالخمورمدمنييصيبمرضوهو

منواحدجراماحتراقأنعلمياًثبتوقد+(.i)ح!ن!لةبالثيامينيعرفماأو)ب(

نأوبما.الفيتامينهذامنملليجرامثماثيةيستهلكالجسمداخلالكحول

هذامنكبيرةكميةإلىيحتاجفإنهلذاةعاليةحراريةسعراتيحويالكحول

الجسم.إلىتسربالذيالكحولأكسدةتتمحتىالفيتامين

شديدبنقصمحالةلايصابفإنه،بفذائهغالبأيهتملاالخمرمدمنلأنونظرأ

.وغيرهالعضالالداءبهذاالإصمابةإلىالنهايةفييؤديمما،الفيتامينهذافي

،(Confusion)الارتباكمنبنوعالمدمناصابةشكلفيفتظهرالمرضأعراضأما

الرؤية،فيازدواجاًيسببمما(Ophthlmoplegia)العينعضلاتتشلكما

ينتهيقدكما..الطرفيةالأعصاباعتلالذلكولصاحب،المريضمشيةوتترنح

.الموتثمبفيبوبةالمرض

كاملةتكونلاقدالأعراضلأنالمرضهذاتشخيصاثماءلبسيحدثوقد

الخبيث.الداءهذاجراءمنالوفياتنسبةمعهتكثرمما؟وواضحة
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s,805لأح"80أ!)كورساكو!هاقذ-9 (Korsafoff

بفقدانويتميزفيرنيكيه،داءمنبنوباتالمدمنإصابةبعدالمرضهذايظهر

ذلكيصاحبوقد.الأخرىالإدراكبوظائفالاحتفاظمعللذاكرةرجعيلا

الطرفية.الأعصابفيالتهابات

،الحفلاتفيالخموريتعاطونممن03%()أنإلىالإحصاءاتوتشير

تلكبأحداثيتعلقفيماتمامأالذاكرةفاقديالتالياليومفييستيقظون

(41.)وغيرهاالحفلات

الأحداثتذكرعلىيؤثرثلاثةأوكأسينتناولأنالدراساتبعضأثبتتكما

قائمةمنتقرأالتيالكلماتتذكرعلىقدرتهعدممثل،الشارببهايمرالتيالقرلبة

(41"ساعاتعدةمنذوقعتأحداثتذكرعلىالقدرةوعدم،مباشرةطيهابعد

974لامه!"اكالأاالطرفيةعصابافىاعقلال-01 )Peripheral

فيتحللإلىيؤديالذيللكحولالسميالتأثيربسببويحدث

Axonal)العصبيةمحاورالخلايا degeneration)..فقدالىيؤديبدورهوهذا

المنعكساتفيضعفمعأطرافهفيوالألموالبرودةبالحرارةللإحساسالمدمن

يستطيعفلاالأطرافعضلاتفيضعفيحدثقدكما(،Reflexes)العصبية

المرلضإصابةإلىبالإضافة؟المشياوالوقوففيسواءأطرافهعلىالاعتمادالمرلض

والاستقرار.الراحةمعهيفقد(Paraesthesiae)الأطرافتلكفيمؤلمبتنميل

وخصوصاًالعصبالكحولتأثيرمنالجمجمةأعصاببعضتسلمولا

منبالشللالعينحركةفتصاب،العينعضلاتيغذياناللذانوالسادسالثالث

عضلاتمعظميغذيالذيفهوالسابعالعصبأما.العصبينهذينتأثرجراء

حولالتيوتلكإغلاقهما،عنوالمسؤولةالعينينحولالتيتلكوخصوصاًالوجه

اغلاقعلىالمحافظةعلىيقدرلاالمريضأصبحالعصبهدأأصيبفإذا.الفم

عندالفمحركةتتأثركما،والتقرحللجفافيعرضهاممابإحكامالمصابةعينه

وخصوصاًواحدةجهةإلىجمعقدوكأنهالمرلضوجهويظهرالبلع!كندالكلام

A(رقمصورة)انظر.التبسم.أوالكلابمعند
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صورةرقم)8(:

جمعقدالمصابوجهوكأنيظهرحيث..السابعالعصبتاْثرتوضحصورة

واحدةجهةجهالى
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المغذيةالأعصابتصابحيث؟بالكحولفتتأثراللاإراديةالأعصابأما

الدمضفطينخفضكما،خفقانهفياضطرابإلىيؤديمماالقلبلعضلة

الجهازأعصابأما،بالدوخةالمريضشعورإلىيؤديمماالوقوفعندوخصوصاً

أعصابأما..واسهالالهضمفياضطراباتشكلعلىتأثرهافيظهرالهضمي

مماالقضيبانتصابعلىالقدرةالمريضبفقدتأثرهافيظهرالتناسليالجهاز

للمنة.يؤدي

4+،اهلأهأه)،الكحوليالتبغىالغمش-11 )Tobacco Alcohol

علىالمدمنينعندكذلكينتشركماالخمر،علىالمدمنينيصيبمرضهو

بصعوبةيبدأالإبصار،حدةفيتدريجيبنقصالمريضويصاب،التدخينعادة

.الأحيانبعضفيبالعمىينتهيوقد،الألوانتميزفقدانمعالأحرفقراءة

إلىبالإضافة12(،)بوا()بفيتاميننقصإلىالمرضهذاسببويعزا

كذلكتتتجكما،التدخينعنتتتجوالتي(Cyanide)السيانيدلمادةالسميالتأثير

إلىيؤديمماالجسمعلىالمادةهذهتأثيرتقليلعلىالمدمنكبدقدرةعدمعن

العصبتلفالتيالدهنيةالنخاعينمادةتحللإلىيؤديمما،الدمفيارتفاعها

75()73،.البصري

4)السبتمساءنتملل-12 )Saturday night paralysis

الأحد،صباحفيتحدثالتيالشللحالاتلكثرةنظراًالاسمبهذاسمي

السكيرينامثمسكر،فيالسبتمساءالكحولعلىالمدمنينمعظميقضيحيث

Radial)الكعبريالعصبعلىضاغطاًفيهايكونبوضعيةكرسيعلى nerve؟)

يستطيعلاوهوصباحاًفيستيقظلليد،الباسطةالعضلاتشللإلىيؤديمما

ء(AY)26،.يدهتحريك
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لرابعالفصلا

الد!لةوالأوعيةلقدباالخمرعلهأفهراو

:%ولاً-القلب4

اللهدلحإهِتير،العضوهذافيعلاهفيجلءالباريبديععلىقليلالنتعرف

لاالعطيمالخالقعظمةأمامخاشعاًيقفالإنسانيجعلماخلقهأسرارمنفيه

.88(:النملأدثَيْءٍ!كلَّأَتْقَنَالَذِياللَّهِصُنْعَ):يقولأنإلايملك

صنععظملنايتبينحتىباللأرقامالقلبعنالحقائقبعضهناوأسوق

.أالذارياتأ(أت!2تبْصِرونَأَفَلاأَنفُسِكُمْوَفِي):تعالىقال،مقدرتهوتتجلى.العظيمالخالق

سنتيمتراً.8(/)5وعرضهسنتيمتراً،(013)5القلبطول:ئبلغ

إلىالبلوغعندالذكرفيويصلجراماً،25(-02)الولادةعندوزنهيبلغ"

جراماً.)225(نحوالأنثىوفيجراما31ً(10

سبعينخلالمنالدممنلتراتخمسةالواحدةالدقيقةفيالقلب:ئضخ

منلتر(10072الواحداليومفييضخهمامجموعويصل،الدقيقةفينبضة

يبلغالذيالإنسانأن:القولنستطيعبسيطةوبحسابات(نبضةا/َ)َْخلال

كميةخلالهاضخ؟نبضةمليارات)3(بنحوقامقدقلبهيكونسنة)75(العمرمن

العظيم.الخالقفسبحان-لترمليون.2(.)إلىتصلالدماءمن

الذيالمساريوضح،للقلبفريدنموذجبلندنالبريطانيالمتحففي:ئوجد

تلكتصلحيث،لهالقلبضخجراءمنالدمويةالأوعيةخلالالدميقطعه

يومياً.(كيلومتر000/001ٍ)يعادلماإلىالمسافة

يقدرزمناًالظبإلىثمالرئةالىالقلبمنالمسافةقطعفيالدميستغرق

فيأخرىمرةالقلبإلىثمالدماغإلىالمسافةالدميقطعبينما،ثوانبست
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العودةثمالقدمأصابعإلىالقلبمنالمسافةيقطعالدمأنحينفي،ثوانثماني

ثانية.عشرةثمانيفيالقلبإلى

القمر:1بِقَدَرٍ!خَلَقْنَاهُلثيءٍكُلَّإنَّا!:تعالىقالوموزولْةمحددةأرقاموكلها

جلاله.جلمدبرحكيمخالقبديعإلهبل،صدفةولاطبيعةفلا94،

أسرارمنفيهاللهأودعوالذي-الإنسانجسمفيالحساسالعضوهذا

يؤديالذي"الخمر"الخبيثالس!اذلكشرمنيسلملا-سبحانهشاءماخلقه

بسيطاًكانولوعطبأيأنوالمعلوم،بالغةإصاباتهـاصابتهوظيفتهتعطيلإلى

.الوفاةإلىيؤديقدالعضوهذافي

هذاومع،القلبطريقعنتمرالشاربيحتسيهاالكحولمنقطرةكلإن

النهايةفييؤديمما،طاقتهفوقليعملنبضهفيزداد،القلبتأثريزدادالاجتياز

وتعبه.إرهاقهإلى

بعضعلاجفيتنفعالخمرأنقريبعهدإلىالسائدالاعتقادكانولقد

(Anginapectoris))الصدر""خناقالصدريةالذبحةمثلالقلبأمراض

معالأوهامتلكزيفيتكشفبدأاللهبفضلولكن.وغيرهاالضفطوارتفاع

الوطيدةالعلاقةتتكشفبدأتالماضيالقرنففي،الحديثةالطبيةالأبحاثتطور

11"وودالعالمكانوقد،المختلفةالقلببأمراضوالإصابةالكحولعلىالإدمانبين

فيرئيسياًعاملاًيعتبرالكحولأنأثبتمنأولهوام855عامفيول()400

مرضام069عامفيظهرأنإلىالأبحاثتوالتوهكذا،القلببهبوطالإصابة

(Alcoholiccardiomyopathy)الكحوليالقلبعضلةباعتلاليعرفجديد

)73(الخمور.تعاطيعلىالإدمانعنالناتجةالأمراضكأحد

للقلب؟الحيويةالوظائفعلىيؤثرالكحولفكيف

منها:مجتمعةعواملعدةخلالمنالقلبعضلةعلىالكحولتأثيريطهر
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القلب.عضلةعلىللكحولالمباشرالسميالتأثير-ا

التدخين.عادةفيالإفراطمعالكحولعلىالإدمانتزامن-2

.الاستقلابوعملياتالمدمنتغذيةعلىالكحولتأثير-3

كبيرأاهتمامأيعيرونلاتجدهمحيث،المدمنونيعيشهالذيالحمِاةنمط-4

لهم.يعطىالذيللعلاجولاولغذائهملصحتهم

الميكانيكيةالوظائففيتغيراتإحداثفييتسببالكحولتناولإن

للقلب.والكيميائيةالكهربائيةوالخواص

منفتبرزللقلبالميكانيكيةالوظائففيتغيراتمنالكحوليحدثهماأما

التالية:الأمورخلال

وتشمل4القلبفىالاستقلابعلىتأثيرالكحول-ا

:الدهوناستقلابعلىتأثيره-أ

زيادةإلىيؤديواحدةلمرةولوالكحولتعاطيبأنالعلميةالتجاربأثبتت

بعدةتمروالتي(،Glycerride)الجليسرينمنالقلبخلايامحتوىفيفورية

الجليسرينثلاثيةالدهونباستقطابأولاًالقلبيبدأحيث:مراحل

(TrigIycerides)الدهونمنالنوعهذالتكوينالقلبخلاياتحفزثم،الدممن

)72(.الدهونمنالقلبمخزونبذلكفيكثربنفسها

بذلكفترتفعالأمعاءمنالدهونامتصاصعلىيساعدالكحولأنوجدكما

(،Cholestrol)وخصوصاًالكوليسترولالدمفينسبتها

الدهونتتجمعحيث،الشرايينتصلبعلىتساعدالعواملتلكوكل

ثمومنتصلبهاالىيؤديمماةالدمولةالأوعيةجدرانعلىالكوليسترولوبخاصة

لكميةالعضوفقدانالىتؤديوالتي،(Thrombu)5دمويةجلطةوتكوّنتضيقها،
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rV'(.)الموتثمبالاحتشاءفيصابيحتاجهاالتيالدم (Necrosis)

الدمفيالكثافةعاليةالدهنياتنسبةمنتزيدالكحولبأنبعضهمويحتج

(High Density Lipoproteins)،111بفقرالإصابةنسبةمنتقللوالتي"طها

Ischemic)القلبيةالترولة heart disease،)تتعرضالتيالجمةالمخاطرأنإلا

منتجعلالكحوليالسميللتأثيرنتيجةالقلببينهاومنالجس!اأعضاءبقيةلها

الترولةبفقرالإصابةمنوقائيكعلاجالكحوليوصفأنالحكمةعدم

.)73(القلبية

القلب:فيالمعادناستقلابعلىتأثيره-ب

البوتاسيومعنصريانسحابإلىيؤديواحدةلمرةولوالكحولتعاطيإن

الخلاياهذهداخلالصوديومتركيزيزدادكما،القلبعضلةخلايامنوالفوسفات

لحالهاغالباًتعودالاضطراباتتلكوكل،القلبوظيفةفيلاختلاليؤديمما

الخمر.شربعنالإقلاعبمجردالطبيمي

يؤديمماالزنكعنصرنقصفييتسببالكحولعلىالإدمانأنوجدكما

)73(.كذلكالقلبوظيفةفياختلالإلى

:البروتيناتاستقلابعلىتأثيره-ب

مما"الميتوكوندريا11الحيولةالمصورةعلىللكتولالمباشرثيرالتمنبالرغم

الكحولتأثيرأنإلا،الاستقلابعملياتفيكبيرخللثمومنتحطيمهاإلىيؤدي

Excitation)العفبلاتلانقباضا!لحفزةالحزمةعلى contration coupling،)

(Contractileproteins)القلبعضلةانقباضعمليةفيتساعدالتيوالبروتينات

الكحولتأثيرإلىذلكسببويرجع،كذلكبالغةإصابةإصابتهاإلىيؤدي

تكولنعمليةعلىعنهاكاأ!شأ!(الناتجةس!34لأ)!4الأسيتالدهايدمادةوخصوصأ

الانقباضية.العضلاتهذهعنالبروتيننقصإلىيؤديمماالبروتينات
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وخصائصه4القلبوظائفعلىتأثيرالكحول-2

،:الميكانيكية"القدرةالانقباضعلىالقلبقدرةعلىتاثيره-أ

قدرةفيخللاًيحدثالكحولأنالدراساتمنالعديدخلالمنظهرلقد

وجودعدمحالةفيحتىللدمضخهمعدلانخفاضثمومنالانقباضعلىالقلب

73()72،.القلبفيمرضيةأعراضأي

depressant)التثبيطيالتأثيروهذا effect)وجودصاحبهإذايزداد

القلبية.الترويةفقروخصوصاًالقلبعضلةفياعتلال

علىالتأثيرفيالكحولدورلمعرفةمستفيضةبدراسةالعلماءقاموقد

منقليلةكميةشربأنمنالباحثينبعضوجدهماذلكومن.القلبعضلة

القلبيضخهاالتيالدمكميةانخفاضإلىتؤدي(أوقياتثلاثإلى"أوقيتينالولسكي

Stroke)الواحدةالضربةفي volume)يضخهاالتيالدملكميةإجماليانخفاضمع

Cardiac)الواحدةالدقيقةفيالقلب output)ًعضلةباعتلالالمصابينعندوخصوصا

72()القلب

القلبعضلةقدرةتثبيطفيالكحول"يتسببوولد":"برونالدكتوريقول

(AY,8ا(1)معتدلةبكمياتأخذلوحتىمزمنأوحادبشكلالانقباضعلى

:(Cardiovascularreflexes)القلبمنعكساتعلىتأثيرالكحول-ب

منكميةشربمنهمطلبأصحاء،متطوعينعلىتجاربأجريتلقد

علىيتعرفواحتى(Stress)التوتراتمنلأنواعبتعرلضهمالأطباءقامثمالكحول

وانقباضالقلبضرياتمعدلىارتفاعالنتيجةفكانت،القلبمنعكساتتأثيرمدى

منغيرهماستجابةتفوقملحوظةبزيادةالطرفيةالدمويةالأوعيةفيشديد

الخمور.يشربونلاالذين
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تزدادخطورتهأنإلابال،ذيغيرللأصحاءبالنسبةالأمرهذايعتبروقد

)72.قلوبهمفياعتلالمنيعانونالذينعند

للقلب:الكهريائيةالخواصعلىتأثيرالكحول-%

علىبيانيرسمبشكلتسجيلهايمكنالكهريائيةالقلبفاعليةأنالمعلوممن

كهربائيمخططعلىفنحصلوثابتةمحددةبسرعةيتحركخاصنوعمنورق

.ء(..ح)،5الكهربائيالقلببتخطيطيعرفماوهذا،الفاعليةلهذه

قد(Dysrrhythmias)القلبنظمفياضطراباتإلىالكحولتتاولويؤدي

الخمر.شاربيعندالفجأةموتأسبابأهممنتعتبرانهاكما.مميتاًبعضهايكون

لدىالقلبنظمفيالاضطراباتنوباتبدراسة"وزملاؤه"اتينجرقاموقد

تعاطييكثرحيثالأسبوعيةالعطلفيتكثروالتي،الكحولعلىمدمناً)24(

The)العطلأيامفيالقلبإصابةمتلازمةعليهاأطلقلذاالخمور، Holiday

Heart Syndrome،)الاشتداديالأذينيالنظمتسارع:الاضطراباتتلكومن

(ParoxysmalAtrial Tachycardia)،والبطينيةالأذينيةالانقباضوخوارج

Atrial)المنشأة & Ventricular Ectopic Beats،)الجيبيالنظموتسارع(Sinus

Tachycardia)البطينيالنظموتسارع(VentricularTachycardia!)والرجفان

Atrial)الأذيني Fibrillation)الخمورشاربيعندحدوثهيكثرالأحْيزوهذا

سبباًيكونقدالقلبضرباتفيانتظاموعدمشديدبخفقانالمريضيشعرحيث

r()7،82.هلاكهفي

4+هح(أقداأ97للقلبالكهريائيللتوصيلمثبطاًتأثيراًللكحولأنوجدكما

.system)القلب.عضلةفياعتلالمنيعانيالمدمنكانإذاحدةيزدادوالذي

الكحولتعاطيأنأثبتتقدالدراساتبأن"وزملاؤه"سيجلالدكتورويؤكد

يكونلاوقد.الكهربائيةوخواصهالقلبميكانيكيةفيخللأتحدثواحدةلمرةولو
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منيعانونلاالذينالخمورشاربيعندالخطورةمنالدرجةبتلكالخللذلك

المصابينأولئكعندخطيرأيكونشكدونأنهالا،القلبفيأخرىأمراض

.)73(قلوبهمفيباعتلال

خلالفيالكحولمنأوقياتستتناولإذاالإنسانأنالعلماءوجدوقد

دقةعشرةاتتيبمقدارالطبيعيالمعدلعنتزيدقلبهدقاتعددفإنساعة)24(

وأنبدلامنهبالرغمالقلبيؤديهالذيالإضافيالعملوهذا..الدقيقةفي

نإ-يؤديالذيالأمر،أعصابهوفيعضلتهعلىولؤثر،الأياممدىعلىيضعفه

مماالمعتاد،عنزائدجهدأيمقاومةعلىالقلبقدرةعدمإلى-آجلاًعاجلاًاو

علىقدرتهاعدمثمومنوتمددها،العضلةتلكاسترخاءإلىالنهايةفييؤدي

الجسم.أعضاءمنعضوكليحتاجهاالتيالدمكميةبذلكفتقل،الضخ

:(AlcoholicCardiomyopathy):الكحولىالقلبيةالعضلة:إعقلال

لفتراتالكحولشربعلىالمدمنينالرجالعنديكثرخطيرمرضوهو

نحوالكحولتعاطيعلىالإفراطويمثل.سنة1()5إلى1(0)منتمتدطويلة

القلب.عضلةباعتلالللإصابةالمؤديةالأسبابمنْ)(2%

نصفتتاولأنام،829عامفي"كولتارت"و""ألدرمانالباحثانوجدوقد

الذينأولئكعندالقلباعتلالإلىيؤديأشهرولعدةيومياًالويسكيمنقارورة

82()71،.التغذيةسوءأمراضمنيعانونلا

عضلةاعتلالمننوعانتشارم0691عامفيكندافيالباحثونلاحظكما

Beer()4)البيرةشربمدمنيعندالقلب drinker' s cardiomyopathyولعود
)82(.الكوبلتمثلللتثبيتموادمنالبيرةإلىيضافلماذلك

تؤدي(Moo+53)9+أشرابمثلالكحوليةالمشروباتبعضأنوجدكما
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يضافالذيالرصاصعلىلاحتوائهانظراًالقلبعضلةباعتلالالإصابةإلى

)82(.المشروبهذاإلىعادة

حجيراتفتتوسعوالاسترخاءبالضعفا!لرضهذافيالقلبعضلةوتصاب

إلىالدمضخعلىقدرتهانخفاضإلىيؤديمماالأيسرالبطينوخصوصأالقلب

الحركةعلىالقدرةويفقدالشديد،بالإعياءالمريضفيصاب،الجسمأجزاءبقية

تضطربوقدالصدر،فيبآلاموأحياناًالتتفسفيبضيقيشعركما،البسيطة

الاحتقانيبالهبوطيعرفبماالقلببإصابةالنهايةتكونوقد،قلبهضريات

(Congestiveheart failure،)حجمويكبرالمريضرئتيفيالسوائلفتتجمع

9(.رقمالصورة)انظر.قدماهوتتورمكبده

العاصييتوقفلمإذامعدوداتأيامخلالوخيمةالمرضهذافيوالعاقبة

المناسب.العلاجويعطىالخمرشربعن

منسنواتثلاثخلالفيتوفواقدالمرضىمن08%()نحوأنوجدوقد

(AY)الخمور.تعاطيفيالاستمرارعلىأصرواهمإذاالمرضاكتشافبدء

القلبحجراتأنوجد،الوفاةبعدالمرضبهذاالمصابينقلوبتشرلحوعند

Th)أجلطاتتتكونكماالأيسر،البطينسمكيزدادبينماتشمعكلها ro m b)على

وسارالجلطةهذهمنجزءانفصلإذاالخطرأعظملهيكونمما،القلبجدار

تسدحينذاكفإنها،وخصوصاًالدماغالجسممنعديدةأماكنإلىالدممع

وخيمة.العاقبةفتكونالدممنالعضوذلكإرواءيقلثمومنالدمويةالأوعية

1(.0رقمالصورة)انظر

ء!(:أمءد)أمبريبريمرض:

يحدثهماإلىالمرضهذاسببويعودالخمور،مدمنيعندالمرضهذايكثر

بكثرةيوجدوالذي(،Thiamine)بالثيامينالمعروف"ا"بفيتامينفينقصمنالكحول
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7،اى

ص*كر،!!كم؟هبما

:(9)رقمصورة

شكلعلىتظهرحيث..القلبهبوطأعراض

القدمينوتورماليطنوانتفاخالكيد،حجمكبر

وغيرها.

(:?0)رقمصورة

حدرانتضخمولظهر..الكحوليالقلبعضلةاعتلال

القلبحجرات
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والفواكه.الخضرواتوبعضواللحومالحليبفييوجدكماوالأرزالقمحقشرفي

احتراقأنوجدحيث،الجسمفيالفيتامينهذااستهلاكفيشرهوالكحول

،الحيويالفيتامينهذامنملليجراماتثمانيةالىيحتاجالكحولمنواحدجرام

التيالتفذيةسوءذلكإلىأضفالخمر،شاربجسممننقصهإلىيؤديمما

الخمر.مدمنومنهايعانيماغالباً

يلي:ماإلىفيؤديالفيتامينهذانقصأما

الأجهزةوأكثر.للطاقةكمصدرالجلوكوزاستخدامعلىالخلاياقدرةعدم-ا

الوحيدالمصدرلهبالنسبةيمثلالجلوكوزانحيثالعصبيالجهازهوتأثراً

والترنحالتركيزوفقدانالهذيانمنبحالةالمدمنيصابفلذا،للطاقة

,(Wernickesencephalopathy)فيرنيكيهبداءيعرفماوهذاوغيرها،

.(PeripheralNeuropathy)بالاعتلالالطرفيةالأعصابتصابكما

Pyruvic)البيروفيكحامضمنكبيرةكميةتتراكم-2 acid)اللبنوحامض

(Lacic acid)زيادةإلىالنهايةفييؤديالذيالأمر؟عنهينتجالذي

فيوزيادة(Vasodilation)الدمويةالأوعيةتوسعثمومنالدمحموضة

الأخيروفيالقلبإرهاقإلىيؤديمماكبيرةبكمياتالقلبمنالدمضخ

.(Heartfailure)هبوطه

موية4الدالاوعية-ثاثياً:

المواصلاتشبكةوهي..الدمولةوالشعيراتوالأوردةالشرايينبهاويقصد

هـلتممتر،كيلو01(000/0)نحوإلىطولهايصلحيثالجسمفيالمعقدة

الجسم.أجزاءجميعإلىالدمفيالمحمولوالغذاءالا!كسجينإيصالبواسطتها

تصابالأوعيةهذهفإن،الدمدهنيةعلىالكحولتأثيرمنسابقاًعلمناوكما
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وهبهاالتيمرونتهابذلكفتفقدعليهاالدهوقلتراكمنتيجةوالضيقبالتصلب

يحدثكما،وهلةلأولتتقصفلأنوقابلةوصلبةكثيفةجدرانهافتصبحإياهاالله

(11رقمالصورة)انظر.وتجفتجمدعندماالمطاطيةللأنابيب

فصلفيذلكتفصيلتموقد،الدمضفطفيارتفاعاًالكحوليسببكما

البولي.الجهازعلىالخمرتأثير

I.)القلبيةفقرالترويةوأمراض:إلكحول .H D()

الحديثعند،الكتابهذامنالأولالبابفيالمسألةهذهفيتوسعتوقد

القلب،أمراضبعضعلاجفيالخمراستخداممنالناسبعضيدعيهماعن

.للفائدةذلكالىالرجوعالكرببمالقارىءفأرجو
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سليمدموريوعاء

كىصرثي3شر،لم

السسسس!

الدمولةالأوعيةجدرانعلىالدهونتراكمخطوات1(:1)رقمصورة

\!8



الخامسالفصل

لاستقلابواءلصماالغلىدالخهرعلىأضرارا

طرقعنوافرازاتهالجسملأعضاءالمنسق-تعالىاللهبفضل-هيالفدد

.الهرموناتمنللعديدإفرازها

هي:أنواعثلاثةعلىالإنسانجسمفيوالغدد

غددومثالها..خاصةقنواتطريقعنموادهاتفرزالتيأي..القنويةالغدد-ا

والدمع.والحليبواللعابالعرق

..(1الصماء"اللاقنويةالغدد-2

الجسم.منمختلفةأماكنإلىيأخذهاالذيالدمفيإفرازاتهاتطرحوالتي

وغيرها.والكظريةوالدرقيةالنخاميةالفدةومثالها

ومثالها،الوظيفتينبكلاتقوموهي.."قنويةولا"قنويةالمختلطةالغدد-3

الجنسية.والغددالبنكرياس

..أظفارهافيهوأنشبتإلا-حجمهصغرمهما-جزءاًتتركلارأيناكماوالخمر

الجسم.فيالمهمةالغددبعضعلىالكحولتأثيرعلىلنتعرففتعالوا

:(pituitarygland)ميةالنخاالغكة.

الصماءالغددجميعفيتتحكمحيث"المايسترو"،المنسقةبالغدةوتعرف

فيجل-البارئحفظهاحيثمحكماًالإلهيالتدبيركانولأهميتها،الأخرى

حجمهاأما..المخعندالجمجمةعظامفيبعيداًتقبعفهي،حكيمةبعناية-علاه

التيئبمهماتهيضطلعكل،وخلفيأماميقسمينإلىوتنقسم،الأصبعرأسفبقدر

!و.شَيْءٍكلَّأَتْقَنَالًذِيالئَهِمحنْعَ!الوالآخرعلىأحدهمايطغىولاإليهاللهأوكلها
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هي:مهمةهرموناتستةفيفرزالأماميالجزءأما

(.GH)النموهرمون-ا

(.TSH)الدرقيةللفدةالمحفزالهرمون-2

هرمونإفرازاتفييتحكموالذي(ACTH)الكورتيكوتروبينهرمون-3

(.cortisone)الكورتيزون

الحملمنالأخيرةالأيامفييفرزوالذي(ProIactin)البرولاكتينهرمون-4

اللبن.هـافرازالثدينموفيويتحكم،الرضاعةفترةوخلال

F)للجريبالمنبهالهرمون-5 S H)هرمونإفرازعلىالمبيضيساعدوالذي

قأ(9أ،ماة97ألم9"ااأ)+داالانتاشيةالظهارةفينبهالذكرفيأماالأش،فيالاستروجين

التلقيح.علىالمنويةالحيواناتقدرةمنتزلدبدورهاوالتي،الخصيةفي

البروجيسترونهرمونإفرازعلىيساعدالذي(ط)11الملوتنالهرمون-6

(progesterone)التستوستيرونوهرمونالأنثىفي(Testosterone)الذكر.في

فإذا،الستةالهرموناتتلكتؤديهاالتيالحيويةالوظائفنلاحظسبقومما

تلككلوظائفعلىينعكسفإنه.النخاميةالغدةفياضطرابأيحدث

كلفيهيتحكمالذيالعضوفيخللإلىالنهايةفييؤديالذيالأمر،الهرمونات

ورنات.الهرهتلكمنهرمون

الآتي:فيتلخيصهيمكن،الهرموناتهذهعلىالكحولوتأثير

النمو:هرمونعلىالكحولتاثير-ا

هوما:منهاعواملبعدةيتأثرالنموهرمونإفرازأنطبياًالمعلوممن

نسبةنقصمثلالأدويةبواسطةتحفيزيهوماومنهامثلاً،كالنومفسيولوجي



InsulinIndueed)الأنسولينلإعطاءنتيجةالدمفيالسكر hypoglycemia)وأ

(Glucagon.)الجلوكاجونهرمونلإعطاءنتيجة

لهذهالنموهرموناستجابةفيخللاًالخمورمدمنيعندالعلماءلاحظوقد

)73(.الهرمونات

عندالدمفيالسكرنقصإلىالمؤديةالأسبابأحدالخللهذايكونوقد

الضور.شاربي

البرولاكتين:هرمونعلىالكحولتاثير-2

والحملالتوترمثلفسيولوجيهومامنهاعواملبعدةالهرمونهذايتأثر

.الأمراضبعضأوالأدويةبواسطةتحفيزيهوماومنها،والإرضاع

علىالمدمنينعندالهرمونهذاإفرازيزدادأنيمكنأنهالعلماءوجدوقد

.)73(الكحولشرب

الآتي:فيفيتمثلالهرمونهذاإزديادضررأما

الشهريةالدورةفياضطرابات،الثديينمنحليبخروج-النساءعند"

العقم.ثمومنانقطاعهاإلىتؤديقد

.(Impotence)الباءةضعفمعالجنسيةالقدرةفقدان-الرجالعند

)طا(:الملوتنالهرمونعلىتأثيرالكحول-3

..التناسليالجهازعلىالخمرأضرارفصلفيالهرمونهذاذكروقد

الثامن.الفصلفيعليهالاطلاعالكريمالقاريءفأرجو

النخاميةوالغدةالمهادتحتبينالمحوريةالعلاقةعلىتأثيرالكحول-4

The)الكظريةوالغدة hypothalamic- pituitary- adrenalaxis)

النخاميةالغدةعلىمباشراًتأثيراًللخمرأنالحديثةالطبيةالأبحاثأثبتت
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الغدةيثيربدورهوالذي،(ACTH)الكورتيكوتروبينهرمونإفرازإلىيدفعهامما

يؤثرأخرىجهةومن.(Cortisone)الكورتيزونإفرازمنتزلدحتىالكظرية

هذامنالمزيدبإفرازتقومبدورهاوالتيالكظريةالغدةعلىمباشرةالكحول

82(75،،)73.الهرمون

تظهرالخمورشاربيعندالدمفي-الكورتيزونأي-الهرمونهذالارتفاعونتيجة

PSEUDO)كوشنجبمتلازمةشبيهةأعراضعندهم CUSHING'S SYNDROMEO)تلكومنة

تراكممعالمريضوزنزبادة،الدمضنطفيارتفاع،العضلاتضعف:الأعراض

فيآلاممع،الساقيننحيفالبطنكبيرالمريضفيظهرالجكسموسطفيالدهون

Moon)استدارتهمعالوجهفيوانتفاخالظهر، face،)فيالسكرنسبةوارتفاع

كونهفيالحقيقيالمرضعنالمرضهذاولختلف.الجسمفيالشعروزيادةالدم

نأيمكنأنهإلا،أسابيع6(-)4خلالالخمورتناولعنالإقلاععندتماماًيختفي

ثانية.مرةالخمرمعاقرةالمرلضعاودإذاثانيةيظهر

إعطاءعندأنهمنها:العلميةالتجاربمنعددالحقيقةتلكأيدوقد

معدلارتفاعلوحظالكحولمنكميةًالكحوليتعاطونلاممنمجموعة

أكثرأوساعاتثلاثةإلىساعةنصفبينيتراوحزمنفيدمائهمفيالكورتيزون

)73(.للكحولتناولهممن

فيغايةهرمونينبتخزينيقومفإنهالنخاميةللغدةالخلفيالجزءأما

وهما:،الأهمية

:(ADH)البوللإدرارالمضادالهرمون-ا

فيالتحكمعلىالكليةمساعدةفيومهمحيويبدورالهرمونهذايقوم

.البولإفراز
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الخمورشاربيتردديكثرلذا،الهرمونهذاافرازيعطلفإنهالكحولأما

كما،الجسميحتاجهاالتيالحيولةالموادطرحذلكمعفيزداد،المياهدوراتعلى

.بالإرهاقالكليةتصاب

البولي،الجهازعلىالخمرأضرارفصلفيالموضوعهذافيالتفصيلتموقد

العاشر.الفصلفي.الفائدةمنلمزيدذلكعلىالإطلاعالكريمالقاريءفأرجو

:(Oxytocin)اكأوكسيتوسينهرمون-2

يساعدكما،الولادةبعدالانقباضعلىالرحمبمساعدةالهرمونهذايقوم

.الأمثديمناللبنادرارعلى

عودةتأثرالىبالإضافة،المرضععنداللبنإدرارقلةفيالكحولويتسبب

.الهرمونهذاعلىالكحوللتأثيرنتيجةالولادةبعدالطبيعيوضعهإلىالرحم

الدرقيةاالغدةعلىتأثيرالكحول.

مهمينهرمونينبإفرازتقوموهي.جراما02ً()نحوالدرقيةالغدةوزنيبلغ

117.اT34((:))4هما

بتعاطيالمرءبدءفعند،مختلفتينبطرلقتينبالكحولالغدةهذهوتتأثر

تناولفيالإفراطعندبينما(،hyperthyroidism)الغدةإفرازيزدادالمسكرات

,Vf)افرازهايقلالمسكرات .)rV (Hypothyroidism)

جل-البارئأحكمهالذيبالميزانفتخلالخمر..تسببهأنيمكنذلكوكل

أضراريوضحالذيالتاليالجدول)انطر.الغدةهذهلإفرازات-علاهفي

(.الدرقيةافرازالغدةاختلال
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)17(رقمجدول

اإفرازميزاناختلالعنالناتجهالأضرار

رقية.jjقصورالغدةالعضو

الخلية

تقلالانزيمات-

يقلالأكسجيناستهلاك-

والموادالدهوناستقلاب-

يقلالكرلوهيدراتيه

تكوشهيضعف.البروتين-

الجهازالهضمي

يقلالأمعاءفيالامتصاص-

تقلالشهية-

يقلالعضلاتنشاط-

إمساكالتبرز-

الجهازالدوري

تقلالقلبقدرة-

يقلالدمضغط-

يقل.النبض-

بسيطوتوترضعفهـالمضلات

ا!حيضفياضطوابات8الحهاؤالئماصلي

،للعدوىكبيرةقابليةعام:بشكلالجسم

الاستقلابمعدلهـلقل

الخارجي:المظهر

تدفقلقلةوباردجافالجلد-

اليهالدم

الوجهانتفاخالوذمة-

يزدادالوزن-

:السلوك

بطيءالفعلرد-

بطيئةالذهنيةالاستجابة-

بالنعاسوشعوركسلالنشام!-

للبرودةحساسالطقستقبل-
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الدرقيةلغدة

الدرقيةالغدةإفراط

تزداد

اديزد

يزداد

تكسيرهيزداد

يزداد

تزداد

الاْمعاءحركةتتكرر

إسهال

تزداد

يزداد

بحبةاديزد

وارتعاشضعف

الحيضفياضطرابات

ولزداد،للعدوىكبيرةقابلية

الاستقلابمعدل

تدفقلزلادةورطبحار

إليهالدم

العينينجحوض!

يقل

وعصبيسرلع

سريعة

جدأونشطمتيقظ

للحرارةحساس



بينما7"))3ايودوثيرونينالترايهرموننسبةانخفاضالعلماءوجدوقد

)73(.طبيعيةالغالبفي«4T((الثيروكسيننسبةتكون

الدرقيةالغدةعلىالخمرتأثير"يعتبرالبار":علي"محمدالدكتوريقول

حيثالدموعلىالكبدعلىالخمرتأثيربسببكانوربمامباشر.غيرتأثيراً

بدورهاوهذهه!(،؟همأهها)+995+أ)بورفوبيلنوجين(للصفراءالمولدةالموادتزداد

فيتشبهالحالةوهذه.والخلاياالأنسجةفيالأكسجيناستهلاكزلادةإلىتؤدي

اللذين3117أيودوثيرونين"والتراي"74"الثيروكسينهرمونمفعولمفعولها

يجعلمماالعينينفيقليلجحوظالحالةهذهولصحب،الدرقيةالغدةتفرزهما

"73"هرمونينخفضالكبدتليفحالاتوفي.الدرقيةالفدةفيزيادةوكأنهاتبدوالحالة

،(0)26(الدرقيةالندةفينقصوكأنهاتبدوالحالةيجملمما

الجسميحتاجةالذياليود""نسبةبتقليلذلكإلىبالإضافةالخمرويقوم

للغدةحيويأنهإلاملليجراما2ً()ْبنحوتقدرقليلةبكمياتوجودهورغم

وتقدر.الغدةهذههرموناتلتكوينمعقدةعملياتفييدخلحيث،الدرقية

كيلولكلملليجراماً.(/..4-./..)2بنحواليودمناليوميةالإنسانحاجة

والرضاعةوالحملالبلوغفترةفياليهالحاجةوتزداد،الجسموزنمنجرام

الدرقيةالغدةفيتضخماًيسببالجسمفياليودونقص.الضعفالىتصلحيث

(Goiter).

الولاياتفيللسرطانالقوميالمعهدبهقامالذيالمسحنتائجأظهرتوقد

الدرقيةالغدةبسرطانالإصابةنسبةارتفاعفيالخمورتعاطيدورالمتحدة

)72(.والجلدوالثدي

عامفيللأطباءالبرلطانيةالملكيةالكليةعنالصادرالتقرلريذكركما
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يلي:ام،ما879

الدرقيةالفدةهرمونيبنقليقومالذيالبورتينتركيزأقطبياًالمعلوممن)1

مماالكبد،اعتلالعندالدمفييزداد)حل!(،باسم"74"!والمعروفو"3+"

بشكلينخفضولكنه،الدمفيالدرقيةالغدةهرمونينسبةفيارتفاعيصاحبه

نسبةانخفاضإلىيؤديالذيالأمر،المرضاستفحالحالةفيالمرضىعندكبير

الخمورشاربيعند"73"هرمونفيانخفاضوجدوقد،الهرمونينهذينتركيز

أكبادهم.فيباعتلالالمصابين

الغدةاستجابةعندهمتضعفقدالخمورمدمنيفإنذلكإلىبالإضافة

إلىيؤديمما؟الدماغفيالموجودةالمهادتحتغدةمنالصادرةللأوامرالدرقية

)83("0الهرموناتمنالفدةإفرازمعدلانخفاض

(4)المعثكلةالبنكرياسعلىتأثيرالكحول

بعملتقومأي،مختلطةغدةبأنهاتتميزالبنكرلاسبأنعرفناسبقمما

الموضوعفيالبحثفصلوقد-الهاضمةالانزيماتلبعضإفرازهانتيجةالقنويةالغدة

فيإليهالرجوعالكريمالقاريفأرجو-الهضميالجهازعلىالخمرأضرارفصلفي

السابع.الفصل

سببويعودقنوية(.الاصماءكغدةالبنكرلاسدورعنفسأتحدثهناأما

،الدممجرىفيمباشرةيصبانمهمينلهرمونينإفرازهاإلىصماءغدةكونها

Islets)لانغرهانسبجزريعرفماومصدرهما of Langerhans.)

إفرازفييتخصصكلالخلايامنمختلفيننوعينمنتتكونالجزروهذه

الجلوكاجونهرمونبإفرازتقوم)!(ألفاخلايافنجد.الهرمونينهذينأحد

1()Glucagonالانسولينهرمونبإفرازفتقوم)!(بيتاخلاياأما(Insulin)،وهما
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لم!(.:النملأشَيْءٍ*كوكُلَّأَتْقَنَالَّذِيالئَهِصُنْعَ)البعضبعضهماعكسيعملان

والمحكمالدقيقالميزانخلالمنتتجلىتعالىاللهآياتمنآيةنرىوهناك

الهرمونين.هذينإفرازفي

07للسكرالعادية)النسبةالدمفيالسكرنسبةترتفععندمايفرزفالانسولين

الزيادةهذهبتوزيعفورهمنويقومميلليلتر(1..كلفيملليلجراما012ً-

نتيجةميلليجرام(018)منأكثرالزيادةهذهبلغتإذاأما،الجسمأجزاءجميعإلى

.البولمعفيظهربالسكرتحتفظأنتستطيعلاالكليةفإن،الانسولينلنقص

المخزن-الجلوكوزلإفرازالكبدتحفيزعلىيعملفإنهالجلوكاجونأما

وبذا،نسبتهشحتماإذا-(Glycogen)جليكوجنشكلعلىالكبدفيأصلاً

.الدمفيالسكرنسبةتزداد

رَبِّيإِنَّ)للسكربديعبميزانالإنسانالعظيمالخالقحفظالطريقةوبهذه

!.شَيْءٍحَفِيطكُلِّعَلَى

ذلك.؟القاْثيرعلىفىدورالكحولماولكق:

المدمنفيصاباللهأبدعهالذيالسكرميزانفيخللفيالكحوليتسبب

,VO)السكربداء .)IV (Diabetesmellitus)

الكحولأنأبحاثهخلالمنام،839عامفي""كيلمانالعالموجدوقد

مختلفةدولفيأجريتدراساتعدةوبمقارنةالبنكرلاس،لخلاياتحطيمأتسبب

71(السكر.)بداءوالإصابةالكتولتعاطيبينالعلاقةوجد

تناولفيالإفراطبأنام849معافيوجدوافقد"وزملاؤه"يونجالدكتورأم

العينشبكيةباعتلالالثَسرمرضىإصابةإلىالمؤديةالعواملمنيعتبرالكحول

7((.( )Diabetic retinopathy
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فيالمستخدمةالأدولةبعضمعشديداًتعارضاًالكحولتعاطييتعارضكما

الأدولة.لتلكالمرغوبةغيرالجانبيةالأعراضظهورإلىيؤديمماالسكر؟مرضعلاج

الإصابةإلىتؤديالتيالأسبابمنتعتبرالخمرفإنثانيةجهةومن

التسممحالاتفيوخصوصاً(Hypoglycemia)الدمفيالسكرنسبةبانخفاض

كميةتناولمنساعة36(-)6خلالفيالحالاتمعطموتحدث.الكحولي

وأالتغذيةسوءمنيمانيالمدمنكانإذاوخصوصاً،الكحولمنكبيرةاومعتدلة

)63(.الكيمةلهذهشربهسبقالذياليومطوالقططعامأيتناوللمأنه

الصغار،الأطفالعندالدمفيالسكرنسبةانخفاضظاهرةانتشارلوحظكما

أطلقوقد،سكرهمبعدآبائهمتركهالذيالكحولمنتبقىماشريهمنتيجةوذلك

Sunday)الأحد"صباح"بمتلازمةالظاهرةتلكعلى morning syndrome)،حيث

.)82(الأحدليلةالسكرفيالأبوانيفرط

وتعرقالقلبضرباتتسارعفيفتتمثلالدمفيالسكرنقصأعراضأما

الوعيفقدانإلىالأمريتطوروقد،العينينفيوزغللةوصداعاليدينفيورعشة

غيبوبة.فيوالدخول

الكحولمدمنيعندةعادتظهرلاالأعراضهذهأنهوالأمرفيوالخطير

كاعتلالالإدمانعنالناتجةالمضاعفاتبعضمنيعانيالمدمنكانإذاوخصوصأ

فيالمريضدخلوربماصعباًالتشخيصيجعلالذيالأمر،الانتاناتأوالأعصاب

.الوفاةثمالدماغعنالسكرانقطاعبسببغيبوبة

خلاياهفيتلفإلىيؤديالدماغعلىالسكرنقصتأثيرأنطبياًوالمعلوم

يصابفإنهغيبوبتهمنوفاقالنجاةلهكتبتإذاأما.تعويضهايمكنلاالتي

.الدماغلخلاياحصلالذيالتخريببقدرجسدهفيمستديمةبعاهة

فيالكبدوظيفةعلىالتثبيطيالكحولتأثيرإلىذلكفيالسببويعود
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تعويضالجسميستطيعفلا(Gluconeogenesis)أخرىموادمنالسكرتكوين

)73(.الدمفيالسكركميةفيالحادالنقص

4ك!،159أئه304أ)5الكحوليالكيقوني:إ!ماض )Alcoholic

غزير.بشكلومتعاطيهاالكحولعلىالمدمنينعندعادةالحالةهذهتحدث

يصيبماالىفيعودالمدمنينعندالكيتونيالحماضحدوثسببأما

الىبالإضافةالشديدالقيءبسببالجسمسوائلفيحادنقصمنالمدمنين

39+99159"(.أ)5الكيتوناتوانتاجالدهونتحللوزيادةالدمفيالسكرنقص

وتقيءالبطنأعلىفيألمفيفتتمثلالمرلضتصيبالتيالأعراضأما

تتبعثكما،التنفسسرعةزيادةالىبالإضافةالطمام،تناولمنيمنعهشديد

"المناكير(1الأظفارطلاءمزيلرائحةرائحتهتشبهالذي-فمهمنالأسيتونراحة

النساء.تستعملهالذي

البنكرياسأوالممدةالتهابعنناتجاًالأعراضتلكحدوثسببيكونوقد

جميعأ.بسببهاأوالكبدأو

سحببأعراضمصحوبةالأعراضهذهتكونقدالأحيانبعضوفي

Withdrawal)3الكحول symptom،)عنتوقفواقديكونونالمصابينمعظملأن

وخصوصاًالأعراضهذهلشدةنتيجةساعة72(-)24لفترةالخمرشرب

والمستمر.الشديدءالتقي

المصابيدخلوقد،الدمحموضةارتفاعفيفيتمثلالمرضهذاخطورةأما

حياته.فقد!لابسرعةالعلاجإلىمعهايحتاجغيبوبةفي
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السادسلفصلا

الج!زال!مفسىأفكلارالغمرع!ه

وقدرتهالخالقعظمةتريناالتي؟المعجزةاللهآياتمنآيةالتنفسيالجهاز

كُلَّأَتْقَنَالَذِياللَّهِصُنْعَ):تعالىقالشيء،لكلواتقانهخلقهإبداععلىسبحانه

،.لمه:النملأ*!وشَيْ؟

بالأنف،يبدأ..جليلةأعمالهلكن،قليلةأعضاؤه:الحيويالجهازهذا

بالرئتين.وينتهي،الهوائيةفالشعب،الهوائيةفالقصبةفالحنجرةفالبلعوم،

اكسيدئانيمنهوينتزعبامحسجينيمده،الجسمفيالتكريرجهازإنه

الجسم.هذافيخليةكلحياةعلىيؤثرالجهازهذافيعطبواي،الكربون

؟الحساسالجهازهذاأعضاءمعالخمرتفعلكماذا:

(I)لأنف،ا

البارد،الهواءتدفيءمخاطيةأغشيةفيهاللههيأالذي،الربانيالمكيفإنه

الأتربةتحجزبشعيراتاللهحباهبل،فحسبهذاليس،الساخنالهواءوترطب

التنفسية.المجاريالىالدخولمنوتمنعهاوالأوساخ

المرءيستطيعبواسطتهالإنسانجسمفيالشمعضوهونعلمكماوالأنف

يضعفالخمورتعاطيعلىالإدمانأقوجدوقد،المختلفةالروائحبينالتمييز

اللهأنعمالتيالنعمةتلكفقدإلىالنهايةفييؤديقدمماالمهمةالحاسيةتلك

.الإنسانهذاعلىبها

ماأو(Rhinophyma)الفقاعيبالورمالأنفإصابةفيالخمرتتسببكما

إلىالأمرمعهيحتاجقدالأنففيبالغتشوهيحدثحيثالسكير،بأنفيعرف

12(.رقمالصورة)انظر)72(.تجميلعمليةإجراء
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)12(:رقمصورة

الخمر..بسببالأنفيصيبالذيالتشوه

السكير."أنف

التبة(بالخمرلهعلاقةلاشخصأالمرضهذايصيبقد:)ملحوظة
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(r:البلعوم)

إلىالطعامبتوصيليقوم"الذيالمريءمنكلمنهيتفرعالذيالممرهو

(.الرئتينإلىالهواءبتوصيلتقومان)اللتينالهوائيةوالقصبةوالحنجرة"المعدة

كليخطىءأندونوالهواءالطعاممنكلذهابفيالتحكميتمكيفولكن

الطرلق؟منهما

تعالى:قال،الحكيموتقديرهالخلقإبداععلىوقدرتهعلاهفيجلالبارئعنايةإنها

.(94005:طهأ(هَدَىثُمَّخَلْقَةشَيْءكُلَّأَعْطَئانَذِيرَبُّنَاقَالَ!مُوسَىيَازَبكُطَفَمَنقَالَ)

الممرينهذينعلىأميناًحارساً-وتعالىسبحانه-المولىجعلفلقد

(.Epiglottis)المزماربلسانيعرفالحيويين

لهذاالمتناهيةالدقةفي-وتعالىسبحانه-العظيمالخالققدرةوتتجلى

لسانفإن،ريقهيبلعأنحتىأولقمةيبلعأنأرادأحدناأنفلو،الحساسالعضو

منشيءيتسربلاحتى،الهوائيةوالقصبةالحنجرةمنافذبفلقيقومالمزمار

التهاباًوربمااختناقاًلهوسمببانالإنسانبهمافيغصالرئتينإلىالريقأوالطعام

الطعاممجرىبفلقيقومالعضوهذافإنيتنفسأنأحدناأرادلوحينفيرئوياً،

العظيمالخالقفسبحان..الحنجرةطريقعنالرئتينإلىسهلاًالهواءليدخل

.(11:لقمانأ!دُونِهِمِنالَّذِينَخَلَقَمَاذَافَأَرُونِياللَّهِخَلْقُهَذَا!ال!:القائل

سابقاًرأيناوقد..العصبيالجهازمناللهبإذنأوامرهيستلهمالعضووهذا

تثبيطهالىالنهايةفييؤديمماالعصبيالجهازعلىالكحولتأثيرمدى

إلىالأوامرإرسالعلىالعصبيالجهازقدرةعدمعنهينتجالذيالأمر؟وتخديره

نجدفلذالها،اللههيأهالتيبالمهمةيقومأنيستطيعفلاةالأمينالحارسذلك

إصابتهإلىيؤديمماصفيرةبلقمةأوبريقهيفصماكثيراًالخمرشارب
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.الموتوربماالحادوالسعالبالاختناق

المتكررةبالالتهاباتالبلعومبإصابةذلكجانبإلىالخمروتتسبب

(Pharyngitis)يصابحيثلتكررهانتيجةحياتهيكرهالمريضتجعلوالتي

.الأعراضمنذلكغيرإلى،دائمبشكلالبلعفيبصعوبة

.)72(البلعومبسرطانالإصابةفيالكحولدورفهوالأمرفيالخطيرأما

4ا!نجرة(3)

وَفِي!:تعالىقال،الإنسانجسمفيالعظيمالخالقآياتمنأخرىآيةانها

سم(..)5طولهايتعدىلاصغيرعضوفهي(21:الذارياتأ!وتبْصِرونَأَفَلاأَنفُسِكمْ

بذلكفتساعدالحنجرةترتفعالبلعحركةفعند.السهلبالأمرليسدورهاأنإلا

وينفتحالهوائيةالقصبةمنفذبذلكفينغلقالمزمار..لسانحركةسهولةعلى

علىلاحتوائهانظراًالكلامعمليةفيعظيمةبوظيفةتفيممأنهاكماء،المري

الصوتية.الحبال

؟الحنجرةعلىتاثيرالكحولماولكن

يفقدفإنهالسكرمرحلةإلىالخمرشاربيصلعندماأنهالملاحظمن

فيبدأ،جماحهتكبحكانتالتياالقيودبذلكوتتحرر،سلوكهعلىالسيطرة

إصابةإلىيؤديذلكوكلالغناء،وربماالكلاممنولكثرعال،بصوتبالصراخ

جراءمنتلتهبالحنجرةأنكماالأمر،هذاتكررإذاالحادبالالتهابالحنجرة

دائمبسعاليصابماكثيراًالمدمنأننلاحظفلذاوالحاد،اللاذعالكحولطعم

تللالتهابنتيجةالصوتيةالحبالتورمبسببوذلك،صوتهفيوخشونةوبحة

فرلسةفتصبح،الجراثيمتجاهمقاومتهاضعفإلىالنهايةفييؤديالذيالأمر

السل.بكترياوخصوصاًالجراثيمهذهمنعديدةلأنواعسهلة

.الحنجرةبسرطانالإصابةفيالكحوليلعبهالذيالكبيرالدورننسىلاأنيجبكما
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وتفرعاتها4الهوائيةالقصبة(!ا)

الهواءلمرور-اللهبفضل-الممهدالطرلقبتفرعاتهاالهوائيةالقصبةتعتبر

سنتيمتراً.12(-01)طولهاولبلغ،الرئتينالىبسلام

الله-بفضل-زودتأنهاإلاالشكلدائريةالهوائيةالقصبةأنمنوبالرغم

الهواءدخولعمليةبذلكتعاقلاحتىبالانفلاقلهاتسمحلاغضروفيةبحلقات

عَلَىرَبِّيإِنَّ):تعالىقال،الموتربماأوبالاختناقالإنسانفيصابالرئتينإلى

.(57:هودأ!حَفِيظٌشَيْءٍكُل

رخوالحلقاتلتلكالخلفيالجزءأنفييتمثلالإلهيةللحكمةآخرومظهر

خلفيقعوالذيالمريءفييمرالذيالطعامبمرورليسمحيتمددأنيستطيع

تمددلأنكبيرةلقمةأكلإذاصدرهفيبألمالإنسانيشعرفلا،الهوائيةالقصبة

يسهلوبذاالمريءلتمددأكبرمساحةيعطيالهوائيةالقصبةمنالخلفيالجزء

العظيم.الخالقفسبحان-صعوبةدونمااللقمةمرور

الحمدتستوجبوالتي،الإنسانلهذااللهوهبهاالتيالنعمتلككلومع

مننجدأنناإلا،يسخطهماكلواجتنابيرضيهماكلوفعل،وجلعزللهوالثناء

ودنياهدينهبذلكفيخسروجلعزاللهمعصيةعلىويصرالنعمتلكلكليتتكر

العافية.اللهنسأل-وآخرته

المهم؟العضوهذاعلىتؤثرالخمركيفولكن

التالية:بالأمراضوتفرعاتهاالهوائيةالقصبةإصابةفيالكحوليتسبب

Chronic)المزمنالقصباتالتهاب-أ bronchitis):

علىالمدمنينلدىالمزمنالقصباتالتهابانتشاركثرةالباحثونلاحظلقد

فيمصحوباًوالمستمرالشديدالسعالمنبنوباتالمدمنيصابحيثالخمور،

كما.أحيانأبدممخلوطاًالبلفمهذايكوقوقد(،Sputum)ببلغماللاخيانغالب
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طبيعي.بشكلالتنفسعلىقادرغيريجعلهصدرهفيضيقمنالمريضيعاني

الآتي:إلىالمدمنينلدىالمرضهذاانتشارسببالعلماءهـلرجع

التدخين،بعادةالخمورإدمانتريطالتيالوطيدةوالصداقةالحميمةالعلاقة-ا

يدخن.لاالخمرعلىمدمناًنجدأنالنادرمنإنهحيث

باستتشاقالمدمنإصابةلتكررنتيجةبالالتهابالقصباتاصابةتكرر-2

(Aspiration)يساعدكما،وغيرهاوجراثيموطعامريقمنالغريبةاللأجسام

cough)السعالمنعكستأثرذلكفي refiexبالغاً.تأثراًيتأثر(الذي

المدمنين.معظميصيبالذيالتغذيةسوء-3

)YV(:القصبات!توسع-ب Bronchiectasis)

وتراكمالرئويةبالالتهاباتالمدمنإصابةلتكررنتيجةالمرضهذايحدث

يؤديممابالانتاناتإصابتهاثمومن،القصباتانسدادإلىتؤديالتيالإفرازات

بعدهيمكنلاتوسعاًفتتوسعلقوامهاوفقدانهاالقصباتتلكتأثرإلىالنهايةفي

بالنسبةعديدةمشكلاتإلىيؤديالتوسعوذلك.الأولىلحالتهاتعودأن

منالبلفمإفرازيزدادكماوتكرراً،حدةالسعالنوباتتزدادحيث!للمريض

(،Haemoptysis)الدممنكميةخروجالسعاليرافقوقد،كثيفبشكلالمريض

حياةتنقلبوبذامتكرر،بشكلالقصباتبالتهابللإصابةالمريضمعهاويتعرض

خلقه.منكثيراًبهابتلىمماعافاناالذيللهفالحمد-يطأق،لاجحيمإلىالمريض

:(Respiratoryأ!أادا)ءمالتنفسعمليةفيهبوط-%

نسبةرفعفييتسببالكحولعلىالإدمانبأنالباحثونوجدلقد

الانسداديةالرئةباعتلالالمصابينعندالتنفسعملية،)فشل"هبوطحدوث

rV(.5)5المزمن (CO)

التالية:للأسبابوذلك
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إلىيؤديمماالدماغفيالتنفسمراكزعلىللكحولالمباشرالسميالتأثير1()

تثبيطها.

.المتكررةالرئويةبالالتهاباتالمدمناصابةفيالكحولدور)2(

أضلاعتصيبالتيللكسورعرضةالناسأكثرهمالخمورمدمنوايعتبر)3(

إعاقةإلىيؤديمما،الشرابفيتماديهمعندوخصوصاً،الصدريالقفص

التنفس.عمليةفيالصدريالقفصدور

(Hypophosphatemia)الفوسفاتلنقصنتيجةللضعفالتتفسعضلاتتعرض)4(

التنفسلهبوطحالتين"وزملاؤه"نيومانالباحثسجلوقد،العضلاتتحتاجهالذي

الخمور.تعاطيعنالناتجالفوسفاتلنقصنتيجة

of)عند""المبهمالعاشرالحرقفيالعصباعتلالعنينتجالذيالحنجرةانسداد

Alcoholic)الكحولي vagal neuropathy،)المخيخانحلاليصاحبوالذي

Acute)الحاد cerebellar degeneration)تعاطيعلىالمدمنينعند

الكحولعلىالمدمنينأحدعندالتنفسلهبوطحالةسجلتوقدالخمور.

)73(عامأ.وأربعينستاًالعمرمنيبلغ

4الرنتاق)5(

القفصداخل-اللهبفضل-محميتان..التنفسيللجهازالمطافنهايةهما

اليمنىالرئةوتعتبربعيد،حدإلىالاسفنجشكليهمافيالرئتانوتشبه،الصدري

اليسرىالرئةأنحينفيفصوصثلاثةإلىوتنقسم،اليسرىمنحجماًأكبر

فقط.فصينإلىتتقسم

وسحبللخلايااللازمبالأكسجينالدمبإمداديقوم()الرئتانالتنقيةوجهاز

العمليةهذهوتتم"الصفرى".الرئولةالدورةخلالمنوذلك،الكربونأكسيدثاني

وتعالى.سبحانهالعظيمالخالقعظمةلتظهرمنظموابداعمحكمةدقةفي
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بالرئتين؟الخمرتفعلفماذا

الرئةاعتلالوصفمنأولهماباسكولل(1"ديو"بورش"الباحثانكانلقد

Alcoholic)الكحولي lung disease،)فيهستولوجيةتفيراتوجداأنبعد

)72(.الكحولعلىالإدمانجراءمنللرئتينالهيكليةالبنية

للرئتينالفسيولوجيةالوظائفعلىالكحولإدمانتأثيرالأبحاثبعضأثبتتوقد

1Lungالغازاتمنمعينةأحجاماستيعابعلىالرئتينقدرةوخصوصاً volumes،)

.(Diffusingcapacity)للغازاتالانتشاريةوالسعة

الدمفي(Hypoxia)الأكسجينكميةتقليلفيالسامبتأثيرهالكحوليتسببكما

التخلصتحاولانالرئتينأننجدلذا(،Hypercapnia)الكريونأكسيدثانينسبةورفع

)73(السكير.زفيرفيالكحولرائحةتشملهذا،الخبيثالسمهذامن

فيالكحولتركيزنسبةيعرفأنخاصجهازخلالمنالإنسانوشمتطيع

تحددحيثوأمريكا،أوروبافيالمروررجاليستخدمهالجهازوهذاالسكير،دم

تعديها.ينبغيلاالسائقيندماءفيللكحولمعينةنسبة

فيصعودهأومرتفعمكانإلىالخمرشاربارتفاععندأنهلوحظكما

بشكلالأكسجيننقصفييتسببالكحولفإن،شاهقةارتفاعاتإلىالطائرة

تعليماتفإنولذا..الموتوربمابالاختناقإصابتهإلىيؤديقدمماكبير،

كحوليةمشروباتأيةتناولالطيارلنعلىتحظرالمتحدةالولاياتفيالطيران

حوادثمن)44%(بأنالتقاريربعضتفيدكما.ساعاتبثمانيطيرانهمقبل

لمدمائهمفيالكحولنسبةأنرغمالخمر،شربسببهاالتجاريينغيرالطيارين

(iا".)ساعاتثلاثفيكؤوسأربعةمنأقل")4%(عنتزد

وشربغراماًكيلو)72(الشخصوزنكانإذابأنهيؤكدعلميتحليلوهناك
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تمرأنوجبساعتينظرففيالبيرةمنأوقية)69(أوالوشمكيمنأوقيات)8(

41()الصفر.درجةإلىدمهفيالكحولنسبةتعودأنقبلساعات1(0)عليه

منها:،الرئتينتصيبالتيالأمراضمنالعديدفيالكحوليتسببكما

Aspirationأالاستنشاقيالرئةالتهاب-أ pneumonia):

فييجعلهماماللرئتينالحمايةوسائلمن-علاهفيجل-المولىهيألقد

الوسائل:تلكمومن..غريبجسمأيدخولمن-اللهبإذن-مأمن

Cough)السعالمنعكس-ا reflex)يدخلغريبجسمأيطردعلىيعملالذي

فائقة.بسرعةالتنفسيةالمجاريإلى

منيعكسدتعملوالتيالتتفسي،الجهازطولعلىتمتدالتيالشعيراتحركة-3

يلعبكماالتتفسي،الجهازخارجالىتدفعهاحيث،الفريبةالأجساموجهفي

لفظهاثمومنالأجسامهذهتقدممنالحدفيمهماًدوراًالمخاطيالسائل

.الخارجالى

شرحه.سبقكما-والحنجرةالمزمارلساندور-3

البيضاءالدمكرياتبهاتتمتعالتي9!53(الأئأه30)كهأ""البلعمةالبلعخاصية-4

تستطيع-التيا!974م!اهmacrophages)الكبيرةالحويصليةوالبالعات

الرئتين.إلىيصلغريبجسمأيتحطيم-اللهبفضل

تتأثرعنهماوالدفاعالرئتينلتطهيرتعالىاللههيأهاالتيالوسائلتلككل

عرضةالناسأكثرهمالخمورعلىالمدمنينيجعلممابالكحولبالغاًتأثراً

)72(.الأخرىالرئويةوالأمراضللانتانات

منالرئتينعلىالتأثيرفيأخرىعواملتشتركبل،فحسبهذاوليس

ومنها:الخمور،تعاطيجراء
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علىالكحوللتأثيروذلك،الأمراضمقاومةعلىالمدمنقدرةانخفاض-ا

حركةعلىالكحولتأنَيرالىبالإضافة-سابقاًذكرناكما-البلعخاصية

إلىالتوجهمنومنعهاالكبيرةالحويصليةوالبالعاتالبيضاءالدمكريات

.المضادةالأجسامتكوينوانخفاضالعدو،أماكن

لتكولنمصدراًتعتبرالتيالدهنيةالأحماضنقصفيالكحوليتسبب-2

فيرجعيلاتحطميحدثأنيمكنوبذا"الأنساخ"الهوائيةللحويصلاتالدهون

للرئتين.البنيويالهيكل

الرئةالتهابحالاتمنا%()ْنحوأنالطبيةالإحصاءاتوتفيد

)72(الخمور.علىالإدمانبسببكانتالاستتشاقي

ثمومنءللتقيعرضةأكثريصبحالثمالةحتىالسكيريشربفعندما

منالمستقاءالشيءكانفإذا.الرئتينإلىوصولهوأخيراًالقيءذلكاستتشاق

الرئتينإلىوصولهافإن؟الهيدروكلورلكحامضعلىتحتويالتيالهضميةالعصارة

بالصدمة.الوفاةوربماواختناقضيقمعالتنفسفيشديدضعففييتسبب

الوفياتنسبةأنالاالحالاتلتلكالفائقةالطبيةالرعايةمنوبالرغم

0)72(6%(-)03بينتتراوح

إلىيؤديالذيالأمرغريبةجسمبأيأوبلقمةالسكيريغصأنيمكنكما

بدنهولزرقبالاختناقالسكيرفيصاب،كبيرةاللقمةكانتإذاالحنجرةانسداد

نهايته.تكونوقد

Bacterial)البكتيريةالرئويةالالتهابات-ب pneumonia):

التالية:للأسبابنتيجةالخمورعلىالمدمنينعندالبكتيريةالرئويةالالتهاباتتنتشر

شرحنا.وأنسبقكما-الفريبةالأجساممنالرئتينتطهيرعملية-تأثرا

.الأمراضمقاومةفيالمدمنعندالمناعةضعف-2

022



الجرائيمتكاثرالىيؤديمماوالأسنانوخصوصاًاللثةبالكحولالفمتأثر-3

يهيءمما،والمتسوسةالمتعفنةالأسنانعلىلهاخصباًمرتعأتجدالتي

.المتكررةبالالتهاباتواصابتهماالرئتينإلىالجراثيمتلكلوصولالفرصة

.الخمورعلىل!ودمانالمصاحبالتفذيةسوء-4

الرئويةالالتهاباتبسببالوفياتحدوثنسبةأنالطبيةالمصادروتفيد

المدمنين.غيرمنغيرهمعندالنسبةأضعافثلاثةتفوقالمدمنينعندالبكتيرية

عامبريطانيافيللأطباءالملكيةالكليةعنالصادرالتقريريذكركما

منيعانونالذينالمرضىكلىإلىسؤالاًالأطباءيوجهأن"لابد:يليماام،879

)82(لا؟"0أمالكحوليتعاطىممنأنتهل،الرئويةالالتهابات

والدراساتالإحصاءاتبعضالشماليةلأمريكاالطبيةالمجلةلناوتسوق

منها:نذكرالصدد،بهذاأجريتالتي

الرئويةالسبحيةالمكوراتعنالناتجةالرئويةالالتهاباتلشكل:

(Streptococcuspneumoniae)،)الرئويةالالتهاباتمجموعمن)08%(نحو

البكتيرية.

وفاةفيسبباًكانالكحولعلىالإدمانأنالدراساتاحدىأثبتتوقد

.الولاياتإحدىفيرئويالتهابحالةوثلاثينسبعبينمنحالةثلاثين

)6478(لنحومتابعتهماخلالمنلنت(1"ديو"شميث"الباحثانوجد:

ترددهمأثماءوذلك-عاماً(1)4ولفترةالرئويبالالتهابأصيبواومدمنةمدمن

الالتهاباتجراءمنالوفياتنسبةأنوجدابكندا-تورنتوفيالإدمانمكافحةعيادةعلى

المدمنين.بفيرمقارنةالنساءعندوسبعةالرجالعندأضعافثلاثةفاقتالرئوية

الالتهاباتجراءمنالوفياتنسبةأن"كولمان"و"كابس"الباحثانوجد:
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في)9094%(بنحوتقدركبيرةبكمياتالكحوليتعاطونالذينأولئكعندالرئوية

أولئكأما(،34%0)4نحومعتدلةبكمياتيتعاطونهاالذينأولئكعندبلفتحين

22%(.ء)5نحوفيهمالوفياتنسبةبلغتفقدقليلةبكمياتيتعاطونهاالذين

مصاباً(481)نحوعلى"وزملاؤه"دورفالباحثأجراهادراسةكي:

الإدمانأنوجد-الأمريكيةالمستشفياتأحدفيعولجواالرئويةبالالتهابات

المرضى.عدداجماليمن)35%(إصابةفيسبباًكانالكحولعلى

توفي-جثة)37(عنتقريراًوضعافقد""جاتشو""كومتالباحثانأما

علىلمدمنينكانتجنَة3()ْأنوجداحيث-الرئويةالالتهاباتبسببأصحابها

المستشفى.دخولهممنالأولاليومفيتوفوامنهم)22(وأن،الكحول

تكررمريضاً()158لنحو"وزملاؤه"وشترباولربهاقامدراسةوفي:

الرئوية،بالالتهاباتإصابتهمتكرربسببالأمريكيةالمستشفياتأحدفيتنويمهم

بالالتهاباتإصابتهمفيالسببهوالكحولكان04%()منهم)63(أقوجدحيث

.المتكررة

نأكاليفورنيابجامعةالطبكليةمن""جوردانوآدمز")1الباحثان:ئؤكد

إصابتهمقبلبكثرةالكحولتعاطواقدالرئويةبالالتهاباتأصيبواالذينمنعدداً

أسابيع.أوبأيام

نأيمكنالبكتيريامنأخرىأنواععدةتوجدأنهبالذكروالجدير

،(Klebsiella)الكلبسيلا:ومنهاالرئويةبالالتهاباتالمدمنينتصيب

E.)القولونيةوالاشريكية coil،)الزائفةوالبكتيريا(Pseudomonas،)

Prote)المتقلبةوالبكتير، us،)العنقوديةوالبكتيريا(StaphyIOococcus،)

H.)النزليةوالمستدمية influenzae)والليوجونيلا(Ligionella،)والبكتيرلا

rv(.))اللاهوائية (Anaerobic bacteria)
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علاجفيالحيويةالمضاداتاستخدامفيالباهرالتقدممنوبالرغم

)72(الخمور.مدمنيأوساطفيمرتفعةتزالماالوفياتنسبةأنالا،الرئولةالالتهابات

المدمنين،عندواضحبشكلتظهرلاالمرضأعراضأنالىذلكسببويعزا

التشخيصيجعلمما،مؤكدةوغيرواضحةغيرعلاماتتظهرالفحوصاتإنبل

نأإلىبالإضافة،المرضلاستفحالسانحةفرصةيعطيالذيالأمرمتعذراً،معها

مرةإليهيعودحتىسكرهمنيفيقيكادلالأنهالمرضخطورةمدىيقدرلاالمدمن

رئتيه.فييجريمايدركأندونثانية

خطيرةمضاعفاتفيتتسبأنيمكنأنهاالرئولةالالتهاباتفيوالخطير

والتهاب،السحاياوالتهاب،خراجاتوتكون،الشَفسفيوفشلهبوط:منها

72)0()القلبشغاف Endocarditis)

:(Lungabscess)الرئةخراج-ب

القصباتوتوسعالرئويةالالتهاباتلمضاعفاتكنتيجةالرئةخراجاتتتكون

الرئتين.لأنسجةوتاكلتهتكمنيحدثلمانتيجةوذلكالخمور،مدمنيعندالهوائية

هذهتكونعنالأولالمسؤولهوالكحولأنالطبيةالإحصاءاتوتفيد

)73(.الحالاتمجموعمن07%(-03)نحوعندالخراجات

عنالحديثعندذكرهاسبقالتيالأسبابنفسفهيتكونهاأسبابأما

الرئوية.الالتهابات

قشعريرةمعالحرارةدرجةارتفاعفيفتتمثلتظهرالتيالأعراضأما

بدولا،قيحيبلغميصاحبهقدجافوسعالالصدر،فيوألمالتعرقفيوفلادة

مكثف.بشكلىالعلاجمن

المصابةغيرالرئةإلىالالتهاباتهذهانتشارالمرضمضاعفاتومن
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علىالمدمنينالسلمرضىعلاجفيالأطباءتواجهالتيالمشكلاتبينومن

يلي:ماالكحول

.العلاجخطةعلىبالسيرالمدمنالتزامعدم-ا

بالنصائحولاالمسمشفىبقوانينيلتزملافإنه،المستشفىإلىالمدمنأدخلاذا-2

الطبيب.موافقةدونالمستشفىمنالخروجيحاولنجدهبل،الطبية

والجدير،العلاجعلىبالاستمرارالمدمنيلتزملاالمستشفىمنخروجهعند-3

يتناولأشهر(،9-)6طويلةفترةيتطلبالسلمرضعلاجأنبالذكر

يومياً.الأدويةمنكبيرةكميةخلالها

للطبيبزيارتهملعدموذلكالمدمنينعندالمرضسيرمتابعةالطبيبيفقد-4

.دوريبشكل

منالكافيةللجرعةالمدمناخذوعدمالعلاجعلىالاستصرارلعدموثتيجة

الأدولة،هذهضدمناعةلديهاتصبحالمرضلهذاالمسببةالبكتيريافإن،العلاج

معظمفإنلذا،المرضانتشارإلىيؤديمماعليهاالقضاءيصمبثمومن

فيالسلداءنشرفيالخمرمدمنيدورعلىتجمعتكادالطبيةالأوساط

73(،)72.المجتمع

انتشرإذاالجسمأجزاءمعظميصيبأنيمكنالمرضهذاأنطبياًوالمعلوم

.الدمطريقعنالميكروب

بعضعنالناتجةالجانبيةالآثارمنيزيدالكحولانبل،فحسبهذاوليس

منالكحوليحدثهماذلكعلىمثالوخير.السلمكافحةفيالمستخدمةالأدوية

(،Isoniazide)الأيزونايزايدعقاراستخداممعبالالتهابالكبداصابةفيزيادة

منبغيرهامقارنةأضعافأربعةبمعدلالمدمنينعندالإصابةنسبةارتفعتحيث
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بالقلبالمحيطالتامورغشاءالتهابوربما؟الجنبغشاءالتهابإلىبالإضافة

الدمطريقعنالقيحينتقلوقد.المريضيعالجلمإذاالوفاةإلىيؤديقدوالذي

الأعضاء.تلكفيخراجاتفتتكونوالكبدوالكليةالدماغمثلعدةأماكنإلىليصل

:(Tuberculosis)الصملالدرنمرض-د

.الكحولعلىوالإدمانالسلمرضبينوقديمةوطيدةالصداقةتعتبر

المدمنين.عندالمناعيةالقدرةوانخفاضالتغذيةسوءإلىذلكسببويرجع

مرضاًوجدتإذاأنكمفادهاالأطباءبينشائعةطبيةمقولةهناكفإنلذا

82(.،)72.السلبمرضأولاًففكرالخمرمدمنعندالرئةفي

الولايات:ومنهاالعالمبلدانمنالعديدفيأجربتدراساتةعدوفي

بالدليلثبت""سابقاًويوغسلافياوأسترالياوالدنماركوبريطانياوكنداالمتحدة

بينمنوجدفقدالخمورامتعاطيلدىالسلبمرضالإصابةنسبةارتفاعالقاطع

ألفكلبينمنحالة22(0)2أنالمتحدةالولاياتفيأجريتالتيالدراساتتلك

منألفكلبينمنحالة.(/)4معمقارنةالرئويالسلمنيعانونمدمن

)73(.العاديينالأشخاص

على"وزملاؤه"أولينالباحثبهاقامالتيالدراسةأثبتتفقدكندافيأما

المدمنينمنالمساجينأوساطفيالسلمرضانتشارنسبةأن،المساجينبعض

علىالمدمنينغيرمنالمساجينمنالعددنفسعندانتشارهنسبةمرة)16(تفوق

)73(.الكحول

للإصابةالكبدبتليفالمصابينأولئكوخصوصاًالمدمنوقيتعرضكما

T.)الدرنيالصفاقبالتهاب .B peritonitis.)فيوألمبانتفاخالمريضيشعرحيث

.)72(جسمةحرارةفيارتفاعمعبطنه
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العقارهذااستخدامعدمإلىالأطباءبعضدفعالسببوهذا،المدمنينغير

7(.)نم.المدمنينعندوقائيكعلاج

Sleep)النومأثناءالتنفستوقفهـ- apnea):

يمكنالنومأكماءالتتفستوقفنسبةارتفاعانالطبيةالدراساتبعضأثبتت

)73(.النومقبلالكحولمنكبيرةكميةاحتساءنتيجةتحدثأن

العصبي.الجهازعلىالتثبيطيالكحولتأثيرإلىذلكفيالسببولعود

الكحولي:الكبدتليفنتيجةتحدثالتيالرئويةالمضاعفات-و

:(Hypoxemia)الدمفيافىكلسجيننقص-ا

علىالإدمانعنالناتجالكبدتليفعنتنتجالتيالمضاعفاتأهممنولعتبر

يلي:ماالأكسجينحدوثأسبابومنالخمور،تداطي

كبيربشكلالبطنتنتفخحيث(،Ascites)"الحبن"البطناستسقاء-أ

التنفسية،المجاريتضيقالىيؤديمما،المريضعلىعسيراًالتتفسفيصبح

.الدمإلىالواصلةالأكسجينكميةبذلكفتقل

Pleural)البلوريالارتشاح-ب effusion.)حولالسوائلتتجمعحيث

"الأسناخ(1الهوائيةالحولصلاتبينالغازاتتبادلعمليةيعيقمماالرئتين

الرئوية.الدمولةوالأوعية

Vascular)دمويةتحويلاتتكون-ب shunts)الرئتينداخلفي

جعلهاالتيالرئويةالدمويةالأوعيةفي(Bypass)المروريتحاشىالدمممايجعل

نظامفيبينهماالغازاتتبادليتمحتىهوائيةحولصلةبكلمحيطةتعالىالله

بينحيلفإذا(ول:النملأ!لثَيْءكُلًأَتْقَنَا"لَذِيآلئَهِصُنع):تعالنىقال،محكمبديع

نقصعنهينتجممايقل،با!سجينالدمتشبعفإنهذه،التبادلعملية

الجسم.خلاياجميعلدىالأكسجين
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Respiratory)التنفسيةالقلوية-2 Alkalosis):

Hyper)السريعالتتفسمنبنوباتالمدمنإصابةنتيجةغالباًوتحدث ventilation)

دوراًيلعبوالذيالكريون،أكسيدثانيغازمنكبيرةكميةطردذلكعنينتجمما

.الدمقلويةتعادلفيمهماً

يؤديالذيالأمروالمفنسيوموالكالسيومالصوديومنقصذلكنتيجةوتكون

والتكزز.بالتشنجالمريضاصابةإلى

عنالمفاجئتوقفهمعندالخمورمدمنيلدىالحالةهذهحدوثلوحظوقد

)73(.ساعاتبعشرالخمورتعاطي

:(Flbrosingء17،اهااةالتليفي:)9الهوائيةالحويصلاتالتهاب-3

Pulmonary):الرئويةالدمويةالدورةفيالدمضفطارتفاع-4 hypertension:)

:البنكرياسالتهابنتيجهَتحدثالتيالرئويةالمضاعفاتز-

ا%(3-)9اصابةفيالخمورتعاطيعنالناتجالبنكرياسالتهابيتسبب

9)الحادةالرئتينبوذمةالخمورمدمنيمن pulmonary؟دائأ!(والتيamede

هبوطالىتؤديقدوالتي،(ARDS)الكبارعندالتتفساعاقةبمتلازمةتعرف

بإذنالمريضمنأدنىأوقوسينقابالوفاةوتكون،التنفسعمليةفيوفشل

"73(الله

الدمفيتحررتالتي-البنكرياسانزيماتتأثيرالىذلكسببولعود

ومنطرلقهافييقفنسيجكلبتدميرتقوموالتي-البنكريا!لالتهابنتيجة

الرئتين.انسجةضمنها
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السالعالفصل

لفميالج!ؤاأفرارالغمرعلى

الجهازبعدتضرراًالأجهزةأشدمنيعتبرالهضميالجهازبأنشكلا

الىالكحوللسيرالأولالممرانهحيثللخمر،السميالتأثيرجراءمنالعصبي

الجهازهذاأجزاءمنجزءكلعلىآثاراًيتركالكحولفإنلذا،الجسمداخل

تحصى.ولاتعدلاالتياللهنعممنيعتبرالذيالحساس

بفتحةوينتهيفالأمعاءفالمريءبالبلعوممرورأالفممنالجهازهذاويمتد

اللعابية.والغددوالكبدالبنكرلاسإليهولضاف،الشرج

المؤتمرفيقدمهالذيبحثهفي(Bordalo))بوردالو(البروفيسوريذكر

فيام199أكتوبرشهرأواخرفيالمنعقدالهضميالجهازلأمراضالأوروبي

الجهازعلىالكحولتأثيراتعنخاصةندوةعلىاحتوىوالذي-هولندا

،بالكحولتأثرأالهضميالجهازأعضاءأهمهوالكبد"إن:يليما-الهضمي

إلاالهضميالجهازأعضاءمنعضوأيتركلاالكحولأنبيد.بالتليفيصيبهحيث

،والتقرحبالالتهابتصابوالمعدة،الارتداديبالالتهابيصابفالمريء..بالضررأصابه

الامتصاصعلىقدرتهابعدمتأثرهافيظهرالأمعاءاماابالالتهابيصابوالبنكرلاس

"29(الجيد

هذافيعضوكلعلىاللمينالسمهذابهايؤثرالتيالكيفيةعلىولنتعرف

الثمين:الجهاز

الفم4(11

تفعلفماذا.والصحةالأناقةعنوانوهو-يقولونكما-الجسمبوابةهو

صاحبها؟بفمالخمر

والأسنانالمفنة،رائحتههوالخمرشاربفمفتحعنديقابلكمااولإن
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أعظم.كانخفيوما.المتاكلةالسوداء

يلي:ماالخمرشاربفمتاثرإلىتؤديالتيالرئيسيةالأسبابومن

منالعديدفيبنقصيصابونحيث،المدمنينعنديكثرالذيالتفذيةسوء-أ

الفمفيتقرحاتنقصهيسببوالذيالنياسينفيتامين:ومنها،الفيتامينات

فيتامينفينقصذلكرافقاذاأما?(Glossitis)اللساقفيوالتهاب

الفمزوايافيوالتشققاتالالتهاباتفإن(Riboflavine)الريبوفلافين

(AngularStomatitis)تشققاتظهورالىبالإضافة،المدمنعندتظهر

)ج(فيتاميننقصأما(،Cheilosis)بالصوارتعرفالشفتينعلىواحمرار

فييتسببفإنهالخمور،علىالمدمنينمن)36%(يصيبأنهوجدوالذي

ومعجداَسهلأالثزفيصبحكما،الأسنانبينالتيتلكوخصوصأاللثةتورم

الوقت.مرورمعتسقطانويمكنرخوةفتصبحالأسناناما،للفماصابةاقل

يعتبرحيثالأثر،اعظملهيكونمماالتدخينلعادةللكحولالإدمانمرافقةص

بالطلوانيمرفماظهورعلىتساعدالتيالمواملمنالخطرانهذاق-

(Leukoplakia)منجزءأيأواللثةأواللسانعلىتظهربيضاءبقعوهي

خطورتهاأما،البقعتلكإزالةوتصعب،الفم

تتحولقدالمصابينمن)5%(نحوأنفيفتكمن

)انظرA(V6،9).سرطانالىعندهمالبقعهذه

r(.1رقمالصورة

".."الطلوان)13(:رقمصورة

اللسانعلىتظهربيضاءبقعوهي

تكمنوخطورتها،)زالتهاهـلصعب

.سرطانالىتحولهااحتمالفي
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اللوزتينفإنوالمدخنينالمدمنينعندالبلعوصعوبةالفمقرحلتكرارونتيجة

(1A).بالسرطانتصاباقد

يوميأالوشمكيمناكثرأوكاساتستتعاطيبأنالدراساتبعضتفيدكما

)97(..سيجارة04()تدخينمنالفمبسرطانالإصابةفيخطورةأكثريعتبر

لمعظمثمينةفرصةيتيحمما..الكحولعلىللإدمانالمصاحبالمناعةنقص%-

بالالتهاباتوتصيبهأغشيتهتهاجمانالفم!يالموجودةالحيةالكائنات

وهي.ذلكبسببحياتهيكرهالخمرشاربتجدحتى،والمتكررةالمختلفة

يتب.لماناللهمنعاجلةعقوبة

تسببهاالتيوالأسنانالفمأمراضمنعددأ(الفم)أمراضكتابهـلذكر

:)97(منهاالخمر،

Cervical)الأسنانعنقتسوسكأ caries).

.(Aphthousulce)مالممكررةالقلاعية:إلقرح

Dental)الأسنانهـطحن attriction،)تاكلها.ثمومن

Burning)الفمحرقانمتلازمةلميم mouth syndrome.)

(Parotitis.)النكافيةالفدةوبخاصة(Sialadenosis)اللعابيةالغددالتهابش

4)2(اليلعوم

Septic)المنشبالالتهابالبلعوماصابةفيالكحوليتسبب pharyngitis،)

نقصفرصةتستغلالميكروبات!أن:المرضهذاعنالطبي)برايس(مرجعويذكر

الخطير،الالتهابهذاالىيؤديعنيفاًهجومأفتهاجمةالكحولمدمنيلدىالمقاومة

المريضيشعركما،مئولةدرجة)04(الىالمريضجسمحرارةدرجةترتفعحيث

وقدالرئولة،الالتهاباتتكثركماالاختتاقى،الىيؤديقدوالتتفسالبلعفيبصعوبة

Toxic)عضلتهلتسممنتيجةبالهبوطفجأةالقلبيصاب myocarditis،)ًماوكثيرا

وإلاالسريعالعلاجيلزملذا،الأعراضبدءمنذمنساعة)24(خلالالوفاةتكون

.ساعاتبضعخلالحياتهالمريضفقد
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الرغامىشقالحالاتهذهتستدعيللمرلضيحدثالذيللاختتاقونتيجة

يقومأنلدرجةمستعجلةالحالةتكونوقد(Tracheostomy)(الهوائية)القصبة

إلىنقلهقبلنفسهالمرلضمنزلفيالمشرطاوبالموسىالممليةبهذهالطبيب

المرلضيتمكنحتىالرغاميالشقخلالأنبوبةوضعذلكويستدعي،المستشفى

المريضوجعلالأنبوبةإخراجذلكبعدامكنحالتهتحسنتوإذا،التنفسمن

)26(طبيعيأ(يتنفس

والأذنالأنف"أمراضكتابمؤلف(براون)سكوتالدكتورويذكر

يعانونماغالبأ،المركزةالخمورتماطيفيينفمسونالذينأولئكان،:والحنجرة

التوابلاستعمالمعتاديانكما،والحنجرةالبلعومالتهابحالاتبعضمن

عرضةالناسأكثرمنكذلكهمبالتوابلالفنيةالأغذيةيفضلونالذينوالبهارات

)76((0الالتهاباتبهذهللإصابة

البلعومبسرطانبالإصابةالكحولتعاطيعلاقةفهوالأمرفيالخطيرأما

أعاذنا-أعظمتكونالطامةفإنالسجائرتدخينذلكرافقاذااما،والحنجرة

الدعاء.مجيبسميعانهلطاعتهووفقنامعصيتهوجنبناذلكمنالله

(المرصى38)

يلي:مامنهانذكر،نواحعدةمنالمريءعلىالخمرتؤثر

:(Upperesophagealsphincter)للمريءالعلويالصمامعلىتاثيرها-أ

عنعبارةهوبل،بصمامليسالحقيقةفيولكنه،صمامعليهويطلق

خاصيةلهاالمريء،منالعلويالجزءفياللههيأهاالعضلاتمنمجموعة

تلدًالعضلاتتمثلحيث،جدأوحيويفعظيمدورهاأما،الصماممثلالانقباض

المريءطرلقعنالمعدةمنتتسربأنتحاولموادأيوجهفيالأخيرالحاجز

منمنعهائمومنالحلقأعلىالىالتسربمنبمنعهافتقوم،البلعومأعلىالى

بالالتهابالإصابةمن-اللهبفضل-الرئتانتحفظوبذا،الرئتينإلىالوصول

(.14رقمالصورة)انظر(،Aspiration)المعدةمحتوياتاستنشاقثتيجة
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صوؤرفم)14(

السلهم+"اورجمه



حظاًيلقلمأنهالاالمريءمنالجزءلهذاالحيولةالأهميةهذهمنوبالرغم

عليه.الكحولتأثيردراسةمنوافرأ

نامنالباحثينبعضوجدهما؟الصمامهذاتأثرعلىالمؤشراتبينمنولكن

البلع.عندوخصوصاًالصمامهذافيالحاصلمقدار.الضفطمنيقللالكحولتعاطي

الرئةبالتهابللإصابةعرضةالناسأكئرهمالخمورشاربيأنوجدكما

Aspiration)الاستنشاقي pneumonia،)الرئةخرا!ثمومن(lung absces)

"72(.المعدةلمحتولاتاستتشاقهمنتيجة

Lower)للمريءالسفليالصمامعلىتاثيرها-ب esophagealsphincter):

حيث،الإنسانلهذااللهحفظوسائلمنأخرىوسيلةالصمامهذايعتبر

المريء.الىالمعدةأحماضتسرببمنعيقوم

،بقوةالانقباضعلىقادرأيصبحفلابالارلَخاءبإصابتهالكحولوشسبب

Gasrto)المريءالىالمعدةمحتوياتارتدادالىيؤببيمما esophagealreflux)

Reflux)3الارتداديالمريءبالتهابالسكير"إصابةثمومن esophagiti).

:(Peristalsis)للمريءالدوديةالحركةعلىتاثيرهاب-

المفذيةالحركيةالطرفيةالأعصابعلىالكحولتأثيرطريقعنذلكويتم

الأعصابفياعتلالمنيعانونالذينأولئكعندوخصوصاًالمريءلعضلات

فييؤديمما،الكحولعلىللإدماننتيجة()الطرفية

دفعيتمطريقهاعنوالتي-للمريءالدوديةالحركةانخفاضإلىالمطافنهاية

،المعدةالى-اللهبفضل-يوصلهانالىالمريءفيالعلويالجزءمنالطعام

71".)البلعفيبصعوبةالمبريضفيصاب ، VY) Dysphagia).

لوعيهالمدمنفقدانمعللمريءالانقباضيةالحركةانخفاضعاملويشترك

الاسننشاقي.الرئةبالتهابللإصابةالمدمنينتعرضنسبةرفعفيالسكرأثماء

.الارتداديالمريءبالتهابالمدمنيناصابةفيايضاًالعاملهذايشترككما
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منها.المريءتتظيفثمومنأتتحيثمنالرجوع

تفرزهالذياللعابكميةمنكبيربشكليقللالكحولأنالباحثونوجدوقد

)73(ثخينأالغددهذهتفرزهالذياللعابيجعلكما،اللعابيةالندد

نتيجةصباحكلفيوالقيءبالغثيانالخمرمدمنيشعركلهلذلذونتيجة

.المعدةوافرازاتالمخاطيةالموادتلكلتراكم

فتشمل:الارتداديالمريءالتهابمضاعفاتأما

Heart)واللذعبالحرقانالمستمرالشعور-ا burn)الصدر.خلف

المتكرر.النزف-2

(.Stricture)المريءتضيق-3

,Barrett)باريتبمريءيعرفماتكُّوز/-4 .s esophagus!)الخلاياتتحولحيث

إلىتتحولأي،المعدةجدارتكونالتيتلكيشبهماالىالمريءلجدارالمبطنة

Columnar)عموديةخلاياشكل cells)كما،التقرحاتبهاتكثرثمومنا

المريءبسرطانللإصابةنذيرأالخلاياتلكفيالتحولذلكيكونأنيمكن

المبطنالمخاطيالفشاءعلىللكحولالمباشرالسميالتأثيربفعلوذلك

16(.رقمالصورة)انظر(VO)73،.بالتهتكيصابالذيللمريء
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2Stage
للمريءالمخاطيالغشاءتهتك

Stageا

4Stageالمريءتضيق

السرطانيالتحولبدايه.."بارلت1امرىء

للمريءالمخاطيالفشاءلخلايا

Stage3للمريءالمخاطيالفشاءديونزفتقرح

:()16رقمصورة

السرطانيابالتحولوانتهاءابالتقرحومرورأالارتداديبألالتهاببدءأ،المريءتأئرخطوات11

للمريء11الداخليبالمنظارتظهركما

231/
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9300594،؟اأ3)ادىالارتكالمرىءالقهاب )Reflux

حصرويمكنالخمور.علىالمدمنينتواجهالتيالمشكلاتاهممنيعتبر

15(.رقمالصورة)انظر:الآتيفيحدوثهاسباب

ا!في*لا!آ

"ل!
)كلىث!آ!(

)15(رقمصورة

"الارتداديالمريء"التهاب

.-أعلاهرأيناكما-السفليالصمامارتخاء-ا

سبق-كما-للمريءالانقباضيةالحركةانخفاض-2

أخرىبنعمةالإنساناللهحبافلقد،اللعابيةالفددعلىالكحولتأثير-3

فيتتمثلوالتيالأمعاء،الىالمعدةومحتوياتأحماضرجوعآئارمنتحفظه

الذياللعاببإفرازتقومالتياللعابيةللفدد-علاهفيجل-البارىءتسخير

علىطجبارهابلةفحسبهذاليس؟الموادهذهحدةمنالتخفيفعلىيعمل
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الإصابةنسبةيرفعمماةمزمنةتصبححتىالمريءفيالالتهاباتتتكرر-5

الناتجالمزمنالمريءالتهابأنالطبي)برايس(مرجعويذكرالمريء،بسرطان

بسرطانللإصابةالرئيسيالسببهوالكحولتعاطيفيالإفراطعن

)17((.رقمصورة)انظر711(المريء.

)17(رقمصورة

المريء1(،سرطان

المريءبسرطانوالإصابةالخمورتعاطيبينالعلاقةأنالباحثونوجدوقد

المرضىمن65%"-03"نحوأنالدراساتأثبتتفقد،وطيدةعلاقةهي

)72(.الكحولعلىالمدمنينمنهمالمرىِءبسرطانالمصابين

,Boerhaave()4متلازملابيرهافي s syndrome

وخصوصاًالخمورشاربيويصيب،الحدوثنادرولكنهخطيرمرضوهو

فيتكمنوخطورته.الساهرةالحفلاتفيوبخاصةالخمرشربفيالتماديبعد
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Spontaneous))تلقائياًللتمزقيتعرضالمريءأن rupture of the esophagus)

)18(.رقمالصورة)انظر.السببمعرفةدون

رقم)18(:صورة

للمريء(1التلقائي"التمزق

07().التمزقذلكلترقيعجراحيعمليتملمإذامميتاًالمرضهذاويعتبر

4المعدة(!ا)

يلي:ماخلالمنالمعدةعلىالتأثيرفيالكحولدوريظهر

الهضميالجهازمنالعلويالجزءبنزيفالإصابةنسبةرفعفيدوره-أ

(Upper.G .Ibleeding).

والمزمن.الحادالمعدةبالتهابالإصابةفيدوره-ب

التفصيل.منبشيءالحالتينكلتاعلىولنتمرف
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ا!هازالهضمى4مقالعلويابزءنزيفنسبةارتفاع-أ

منالنوعبهذاالإصابةفيوالمباشرالرئيسيالسببهوالكحوليعتبر

التالية:الحالاتفيوخصوصاًالنزيف

Acuteأ)9النزفيالمعدةالتهاب-ا haemorragic gastrit)

منهمالنزلفمنالنوعبهذاالمصابينمن)25%(انوجدالدراساتاحدىففي

)72(.مدمنينغيركانواالذينالمصابينمن)5%(معمقارنةالخمور،تعاطيعلىالمدمنين

Malloryفايز)-مالوريمتلازمة-2 Weiss syndrome):

نحويمثلأنهوجدوقد،الكحولعلىالمدمنينالفالبفييصيبمرضوهو

كما.الهضميالجهازمنالعلويالجزءيصيبالذيالنزيفاحالاتمجموعمنا%()5-4

.(VY)الخمور.تعاطيعلىلمدمنينكانتالحالاتمجموعمن06-73%()أنوجد

والمستمر،الشديدالقيءمنبنوباتالمدمنيصابعندماالمشكلةوتحدث

سابقوبدونفجأةولكن،المعدةافرازاتعلىمحتولاًالأمراولفييكونوالذي

ومستمر،غزيربشكلويكون(Haematemesis)دماالمريضيتقيأانذار

تحتمالمنطقةالمبطنالمخاطيالفشاءفيتمزقالىيعودذلكفيوالسبب

الشديدءللتقينتيجةوذلك-والمعدةالمريءبينالفاصلةالمنطقةوهي-الفؤاد

(.Retching)عنيفبتهوعيصاحبماغالباًوالذيالمدمنأصابالذيوالمتكرر

لشدةنتيجةحياتهيفقدأنيمكنالمريضأنهوالمرضهذافيوالخطير

دمنقليتمحيث،ممكنوقتبأسرعالمستشفىإلىينتقللمماوغزارتهالنزيف

جراحياً.تدخلاًالأمريتطلبقدالأحيانبعضوفي،إليه

سابقة:قرحةمنالنزف-3

الملويالجزءيصيبالذيالنزيفحالاتاجماليمن05%(-)25يمثلوهو

)72(.الهمضيالجهازمن

منغيرهممعالخمورتماطيعلىالمدمنينعندتشماوىالنسبةانوجدوقد

المدمنين.غير
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&Aute()4واثزصأا!افىةالمعكالقهاب-ب chronic gastritis

بكمأطوف،بالالتهابالمعدةإصابةفيالكحوليتسببالتيالكيفيةلفهم

.المعدةوظائفعلىالكحولتأثيرعلىأولاًلنتعرفقليلا

Gastric)المعدةتفريغعمليةعلىتاليره-ا emptying):

تركيزهدرجةعلىلمحتوياتهاالمعدةتفرلغعمليةعلىالكحولتأثيريعتمد

علىيذكرتأثيريحدثلاأقلأو()6%تعادلالكحولنسبةتكونفعندمافيها،

فاقتإذابينماازديادها،إلىيؤديجداًطفيفتغيريحدثوقد،التفريغعملية

(VY).العمليةلهذهتباطؤيحدثحينهافاكثرا%(.)النسبة

:المعدةحامضافرازاتعلىتاثيره-2

أنهإلا،الموضوعهذالدراسةأجريتقدالدراساتمنالعديدانمنبالرغم

حمضافرازعلىللكحولالمباشرالتأثيرتثبتموثوقةدراسةهناكليست

)72(.المعدةفيالهيدروكلوريك

المعدةيحفزأقلأو)8%(بنسبةالكحولتركيزأنأثبتتالدراساتفبعض

نسبةمنأ%()6وحتىا%(Y-A)انأخرىدراسةتذكربينماالحمضإفرازعلى

هذهأخذتإذاوخصوصاً؟الحمضافرازفييذكرتغيراًتحدثلمالكحول

الكحولإدخالحالةفيأنهعلىالدراسةتلكتؤكدبينما،الفمطرلقعنالكمية

الحمض.إفرازعلىالمعدةيحفزفإنهالوريدطريقعنالنسبةبهذء

إفرازمنيزيدالوريدطريقعنأوبالفمسواءالكحولتناولأنوجدكما

الهرمونوهذا،ضعيفتأثيرهولكن،الدمفي(Gastrin)الجاسترينهرمون

.)72(الحمضتفرزحتىالمعدةخلاياتحفيزعلىيعمل

)72(.الحمضإفرازتمنعفإنها02%()عنالكحولنسبةزادتإذاأما
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Gastricmucosal)المعدةلجدارالمبطنالغشاءعلىتاثيره-3 barrier:)

فلماذا؟البروتينيةالموادتهضمالمعدةكانتإذا:مفادهتساؤليطرحماكثيراً

نفسها؟تهضملا

اللهقدرةامامنقفأنإلىمناالأمريحتاجالتساؤلهذاعلىوللإجابة

فهو،تحصىولاتعدلاالتيالنعممنوهبناماعلىنحمدهوساجدين،خاشعين

وتعالى.سبحانهفهدىقدرالذيوهو،تقديراًفقدرهشيءكلخلقالذيوحده

تفرزهالذيبالحمضتتأثرلافهيعظيماً،سراًالمعدةهذهفياللهأودعلقد

أمينيةأحماضإلىويحولهاالإنسانيأكلهاالتيالبروتينيةالمواديفتتوالذي

العضلاتمنمكونةالمعدةأنمنوبالرغمامتصاصها،الجسمعلىيسهلبسيطة

جعلقدقدرتهجلتالعظيمالخالقأنإلا؟بروتينيةموادالأصلفيوهيالملساء

كما-محجوراوحجراًبرزخاًإليهاالحامضتأثيروصولوبينالعضلاتهذهبين

البحرلن.يفصلالذيالبرزخاللهأبدع

88(:النمل1!شَيْءٍكُلأَتْقَنَائَذِيالفَهِصُنْعَ):تعالىقال،واحدوالمبدع،واحدفالصانع

Gastric)المعدةلجدارالمبطنالمخاطيالغشاءهوالبرزغهذا mucosalbarrier)والذي

Epithelial)الظهاريةللخلاياالسطحيالفشاءمنيتكون cells،)إلىبالإضافة

نأالأيوناتتستطيعلاالمحكمالإبداعوبهذاالخلايا،هذهبينالمحكمالالتحام

(vr)السلبيالانتشاربخاصيةالجدارهذاتخترق (Passivediffusion)

المحكمالالتحامبينفراغاتوجودفييتسببالجدار،هذافيتهتكوأي

إلىالصوديومفيخرج،خلالهمنالأيوناتبنفاذيسمحمما؟الخلاياهذهبين

المخاطي.النشاءإلىالهيدروجينأيونيدخلبينماالمعدةتجولف

حمضتفاعلعنالناتجالهيدروجينأيونهوالعمليةهذهفيوالخطير

الدمولةالأوعيةعلىالأثرأعظملهيكونمماالمهضومالطعاممعالهيدروكلوريك

البروتينفقدالىالنهايةفيذلكفيؤديالمخاطيالفشاءهذاتحتتكثرالتي
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الدموية.الأوعيةهذهمنالنزيفإلىبالإضافةالبلازمافيالموجود

،الحساسالجدارهذاتهتكفييتسببالكحولأنعلمياًعليهالمتفقومن

بلفتاذايحصلالتأثيرهذاأن(Davenport))دافينبورت(الباحثوجدفقد

)73(27%(-))4الشخصيتعاطاهالذيالكحولتركيزنسبة

فإنها%()3الكحولتركيزنسبةكانتلوحتىأنهآخرونباحثونوجدبينما

هذاعلىالتأثيرثمومن95(كا!+مأها)لأاأالنفاذيةالخاصيةفيتغييراًتحدث

(.vr).الجدار

الشكلفيتغيرمعيترافقالنفاذيةالخاصيةفيالتفيرهذاأنوجدكما

الخلاياسطحيتقشركماولتورم،المخاطيالغشاءسمكفيقلللمعدةالمظهري

Lamina)المخاطيةالمخصوصةالصفيحةوتتورمالدمولة،الأوعيةوتحتقن،الطلائية propria،إ

الغشاء.هذايصيبالذيالنخرإلىالمطافنهايةفيالأمريؤديوقد

بماالمريضاصابةهوالمخاطيالمعدةجدارتهتكمنالحتميةوالنتيجة

Acute)الحادالمعدةبالتهابطبيأيعرف gastritis.)

لاحظمنأولهوام833عامفي(Beaumont)()بيمونالعالمكانوقد

أصيبالذيمرضاهأحدعندالمخاطيالمعدةجدارعلنىالمباشرالكحولتأثير

(Gastrostomy()73).معدتهفيناسورتكونالىأدىناريبعيار

المنظاراستخدامبواسطةالتجربةبإعادة(Palmer))بالمر(الباحثقاموقد

حيثشخصأوثلاثينأربعةالبحثهذافيوأشرك(Endoscopy)الداخلي

بواسطةمنهمشخصكلممدةفحصثمليشريوهاالكحولمنكميةأعطاهم

اصيبواقدمنهمشخصاًثلائينحواليأنفوجد،ساعاتستبعدالمنظار

جدارفيتغيراتظهرتحيثةللكحولشربهمجراءمنالحادالمعدةبالتهاب
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المناطقبعضمعالمخاطيالغشاءمناطقبعضفياحمرارمنها!المخاطيالمعدة

بالمنظارفحصهم)بالمر(أعادوعندما،صغيرةنزفمناطقإلىبالإضافةالمتاكلة

حالتهاإلىالمعدةعادت،الكحولشربعنالتوقفمنيوما2ً(-ْ)7بعد

إلىالمعدةعودةالأخرىالدراساتبعضأثبتتحينفي،معظمهمعندالطبيعية

)73(.ساعةوعشرينبأربعالكحولتعاطيعنالتوقفبعدالطبيعيةحالتها

أعطواحيثالخمور،متعاطيمنأشخاصسبعةعلىأخرىدراسةوأثبتت

(.V)3السابقةالنتيجةنفسفوجد،أونصات7(-)6تعادلالكحولمنكمية

بقيةأوالاسبرلنتناولإليهأضيفاذاأما،منفرداًالكحولاخذإذاهذا

المدمنإليهايلجأماغالبأوالتي-(NSAID)5الاستيرولديةغيرالأدوية

تلازمهالتيالمفاصلآلامأوالمتكررالصداعتخفيففيوخصوصاًالأسبرين

كبيراًيكونالجدارهذايصيبالذيالتدميريالتأثيرفإن-مستمرةبصفة

.المعويوالنزيفالمعدةبقرحةالمدمنإصابةاحتمالاتوتزداد

فكيف،قليلةبكميةشربتاذاالخبائثأمتفعلهما-القارئعزيزي-ارأيت

ذلك(.من!ياكمالله)أعاذناعليها؟يدمنبمن

المعدةالتهابعنفماذا.الحادالمعدةالتهابالكحولتسببكيفرأيناوهكذا

Chronic)المزمن gastritis؟)

إصابةفيالكحوليلعبهالذيالدورفيقديماًالأطباءبينالخلافدبلقد

نأللشكمجالاًيدعلابماأثبتتالحديثةالأبحاثولكن،المزمنبالالتهابالمعدة

السطحيبنوعيهالمزمنالمعدةالتهابالىيؤديالخمورتعاطيعلىالإدمان

(Superficial)والضموري(Atrophic،)فيملحوظنقصيرافقهماغالبأوالذي

rV(.)المعدةحامضإفراز (Hypochlorhydria)
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كانالكحولعلىمدمناًسبمونفيهااشتركالتيالدراساتاحدىففي

منهم(%05)أنوجدحيثسنة،(12)70حواليللكحولتماطيهمفتؤمتوسط

،73(المزمنالممدةبالتهابأصيبوا

غهروعشرلنأربعومدمنأوسبعيناكمينعلىأجرلتأخرىدراسةوألبهتت

علىالمدمنينعندش!موعأأكثوالمزمنالممكةبالتهابالإصابةنسجةأن:مدمن

الكحولى.

المدمنينمنلمزمن4المعدةبالقهالههالمصا!هينأنوجدبلفح!سب،هذاوليس

هووهذا،(Metaplasia)للممدةالصرطانيللتحولعرضةالنا!كثرهم

كاليفورنياجامعةمن(وزملاؤه)بيريجالدكتور,10يرماوهوالأمر.فيالخطير

المدمنينيعرضالمزمنالمعدةالتهابهأنالحالات!لبمضمتابمتهمخلالمن-وجدواحيث

)*!.السنفيتقدمهمعندالممدةبسرطانالإصابةالىمنهموخصوصاًالشبلب

التالس.أكثرهمالمزمنالضعوريالممدةبالتهابالمصابينفبنذلكجافبألىْ

أكثريكونونحهثالشوأبفيالتماديفياستمروااذاالكلحوللتأثيرعرضة

"*(البروتينوفقدانالممديللنزفعرضة

ممدتهفييحدثكابيراًتحسناٌفإنالخمر،شربعنالمدمنتوقفاذاأما

التحولهذاثبتوقد.الأولىحالتهاإلىالمعدةتعودحيث،المرضبهذاالمصابة

نأوجدكماالخمور،تعاطيعنالإقلاعمنأشهر9(-)6بينتتراوحفترةبعد

)73(.حالتهمتتحسنالمصابينثلثنحو

القائلسبحانهفهو،البلوىبهذهابتلواممنكنتإناللهإلىالمسلمأخيفتب

.82،:طهأ!اهْتَدَىثُمَّعَالِحًاوَعَمِلَوَآمَنَتَابَلمَنلَضارٌوَاٍنِّي)
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4المعدةومَرحةالكحول

بينمباشرةعلاقةهناكليستانهإلىتشيرالدراساتأنمنبالرغم

تؤكدقرائنعدةهناكأنالا،المعدةبقرحةالمباشرةوالإصابةالخمرتعاطي

يلي:ماالقرائنتلكمومن..المعدةبقرحةالإصابةفيالأقلعلىالكحولاشتراك

علاقةهناكانالعلماءوجدوقدالمدمنينمعظمبينالتدخينعادةانتشار-ا

(07).بالقرحةوالإصابةالتدخينبينقوية

الاستيرويديةغيروالأدويةالأسبرينمثلللمهدئاتالمدمنيناستخدامكثرة-2

50(NSAI)المعدةبقرحةالإصابةنسبةمنترفعالأدولةوهذءالبروفين،مثل.

والتوتر.يعيشونهاالتيالحياةنمطبسببالمدمنينعندالنفسيالتوترزيادة-3

بالقرحة.الإصابةفيالمساعدةالعواملمنذاتهبحد

والكحول.المعدةبقرحةوالإصابةالكبدتليفبينالعلاقةالدراساتأظهرت-4

07().الكبدتليفيسبب

علىتجمعتكادالدراساتأنالاالمسطئة،هذهفيالاختلافمنالرغموعلى

دونيحولأنهكماأصلاً،الموجودةالمعديةالقرحةهيجانمنيزيدالكحولأن

)82(.التئامها

الجهازلأمراضالأوروبيالمؤتمرفيبحثاًليبر()تشارلزالدكتورقدموقد

مضاداتمعالكحول)تفاعلاتبعنوانام199سنةهولندافيالمنعقدالهضمي

نأالباحثهذاأثبتوقد،2H(ReceptorAntagonists)-هـ2(-الهستامين

وجدحيث-الأدويةبقيةبخلاف-المعدةفيتبدأالكحولاستقلابعملية

كذلكيوجدوالذي!(،DH)الكحوللهيدروجينالنازعالانزيمعلىالمعدةاحتواء

لجدارالمبطنللغشاءيحدثماذامفادهتساؤلظهورإلىذلكوأدىالكبد،في

؟الكحولشربفيالإنساناستمرإذاالمعدة
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نأبهاقامالتيالتجاربأثبتتفقدطويلاً..الباحثهذاحيرةتستمرولم

نتيجةالكحولتعاطيفيالاستمرارمعللتهتكيتعرضالواقيالفشاءهذا

هذهالمعدةتفقدوبذا(.ADH)الكحوللهيدروجينالنازعالانزيمنشاطلتتاقص

الله.وهبهاالتيالربانيةالحماية

المستخدمةالأدولةوهي-هـ2الهستامينمضاداتأنالباحثهذاأثبتكما

)السيميتيدينمثل،المعدةقرحةعلاجفي (Cimetidine (Tagamet))،والرانيتيدين

((Ranitidine(Zantac)-)لنشاطتثبيطهابسبببشدةالكحولمعتتعارض

تركيززيادةإلىالنهايةفييؤديمما(تAD)+الكحوللهيدروجينالنازعالانزيم

أنبالذكروالجدير.المتعددةلأضرارهالجسميتعرضثمومن،الدمفيالكحول

29()الطريقةبنفسالانزيمهذاعلىيؤثرالأسبرين

4ةالمعكوسرطانالكحول

القارىءفأرجو،والسرطانالكحولبحثفيذلكعنالكلامفصلتلقد

الرابع.البابمن.الثالثالفصلفيوذلكللفائدةإليهالرجوعالكريم

قيقة4لكاءا!ذمعا(5)

إلىالمهضومالغذاءخلالهامنيصلالتيالعبورأماكن-اللهبفضل-إنها

الهضميةالعصاراتتفتتهأنبعدخلالهامنامتصاصهيتمحيثالإنسانجسم

امتصاصها.يسهلصغيرةأجزاءإلى

الأوروبيالمؤتمرفيقدمهالذيبحثهفي-بك()ايفانالبروفيسوريذكر

فييشمببالكحولبأنام-199سنةهولندافيالمنعقدالهضميالجهازلأمراض

الدموعيةوالأوعية،المظهريالشكلفيتغيراتمنهاللأمعاءةمختلفةتفيرات

29(.)الامتصاصعمليةتأثرإلىبالإضافةالأمعاء،جدارتحتالموجودة
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بالاَتي:الدقيقةالأمعاءفيأضرارمنالخمرتلحقهماتفصيلىويمكن

31نماء:حركةتاثر-أ

الانقهاضيةايأمعاءعضلاتعلىالمباشرالكحولتأثيربواسطةذلكهـشم

الموادعبورسرعةالىيؤديمماالعضلاتلكلكتمَلص!سرعةتزدادحيث

يقلوب!االهاضمةالاتزيماتلمملالفرصةتتاحفلاالأمعاء،خلالالمهضومة

الإسهلا،منبنوباتالخمووشاربيأصابةالنهايةفيالعاقبةوتكون،الامتصاص

فيكبيروفضألجفافالىيؤديمماايأحيانبعضفيشديداًيكونقدوالذنن

)75(.والفوسفاتوالمغنسيومالبوتاسيوممثلىالجسمأملاح

:(Malabsorption)الامتصاصسوء-ب

ومنها:المهمةالموادمنالعديدامتصاصعلىيؤثرالكحولأنطبياًثبت

وفيتامينالفوليبه،وحمضالثيامين،؟مثلالحيويةالفيتاميناتهـبعض

فقصجراءمنالجصميصيبالذيالتأفيرمدىوسنفصل11(،وفيتامين12(،)ب

الكتإ.منأخرىأماكنفيالفيتاميناتهذه

.والكالسيوموالصوديومالماء5

الأمينية.الأحماضوبمضالجلوكوز5

التفذية.بسوءالمدمنإصابةالنهايةوتكون

هي:الكحولعنالناتجالامتصاصسوءأسبابومن

بالإضافةالمخاطيوغشائهاالأمعاءخلاياعلىللكحولالمباشرالسميالتأثير-ا

)الميتوكوثدريا(،الحيويةكالصورةالأمعاءلخلاياالحيويةالمكوناتبعضإلى

Endoplasmic)الاندوبلازميةوالشبكةجولجيوأجسام reticulum،)مما

للانزيمات.وتكولنهاالخلاياهذهفيالاستقلابتمطيلإلىيؤدي
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للانزيماتافرازهاتعطيلالىيؤديمماالبنكرلاس؟علىالكحولتاثير-2

بالإسهالالمدمنفيضابللدهونالهاضمةوخصوصاًالانزيماتالهضمية

مصابينالمدمنينمن55%(-)33أنوجدوقد(،Steatorrhea)الدهني

)72(.الإسهالمنالنوعبهذا

عمايةفيتساعدوالتي)هـ!!(،للصفراءالكبدافرازمعدلانخفاض-3

؟-ذكرهسهقالذي-الدهنيبالإصهالالمدمناصابةالىيؤديمما؟الدهونامتصاص

تضخميسببذلك!بنالفوليكحمضمثلالفيتامينلتبعضلنقصنتيجة-4

،بالامتصاصتقومالتي7(أاا)أالخملاتطولوقصرالأمماءخلاياحجم

)75(.الامتصاصعلىقدرتهاتقلوبهذا

ة(Proteintossingenteropathy)البروتينفقدانالىالمرديالأمعاءاعتلال-ص

(Portalhypertension)البابيالضفطبارتفاعالمصابينأولئكعندهـلكثر

)73(.الهـبدتليفمضاعفاتأحديعتبروالذي

لاناءانلنه$8(6)

حيث)5!إ،الممهيجبالقولوقيعرفبماالخمرشربعلىالمدمنونيصاب

منوأحياناَ،الإسهالمنيمانيفأحيانأالتبرز،فياضطراباتمنالمرلضيعاني

الخمور"75(تعاطيعنبالتوقفالالذلكعلاجولا،البطنفيوجعمعالإمساك

والإصابةالخمورتماطيبينقويةعلاقةظهورفهوالأمرفيالخطيرأما

الىذلكسببالحديثةالدراساتبمضارجعتوقد،والمستقيمالقولونبسرطان

Microsomal)الميكروزميةالانزيماتعلىالكحولتأثير enzymes)لخلايا

منللتحولقابليةلهاالتيالموادتحوللفينشاطهازيادةالىيؤديمماالأمعاء
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72")مسرطنةموادإلى(Procarcinogens)مسرطنةغيرمواد )Carcinogens)

(8)المعنكلةالبفكرياس-7

ذإعلينا،اللهنعممنوتعتبرلحم(..)كلُّهوتعنياللاتينيةمناسمهااشتق

فيالمعدةأسفلوتقعجراماً،09()فيبلغوزنهاأما،سم15(-)12طولهايبلغ

مليلتر..15().نحواليوميافرازهاويبلغ،البطنمناليسرىالجهة

الغددوصفات(،Exocrine)القنولةالغددبصفاتالبنكرلاساللهحباوقد

(.Endocrine)الصماء

تدعىداخلهافيالخاصةالأنسجةمننوعإلىفيرجعقنويةغدةكونهافأما

تشملوالتيالهاضمةالعصاراتمنالعديدبإفرازتقوموالتي(Acini)بالعنيبات

يلي:ما

والنشوية.السكريةالموادلهضم(Amylase)الأميلازانزيم-ا

(لهضمChymotrypsin)الكيموترشمينوانزبم(Trypsin)التربسينانزيم-2

البروتينية.المواد

الدهنية.الموادلهضم(Lipase)الليبازانزيم-3

كميةعلىتحتويالبنكرلاشإفرازاتأنكما.الأخرممطالانزيماتمنوغيرها

تفرزهالذيالهيدروكلوريكحمضمعتتفاعلوالتيالصوديومكريوناتمنكبيرة

معادلةفيالجسميحتاجهالذيالصوديومكلوريدالنهايةفيلينتجالمعدة

.8،:الرعد1بِمِقْدَارٍ!عِندَهُشَيْءوَكُلّ):تعالىقال،الحموضة

هذهأنالا،الهاضمةالانزيماتمنللعديدالبنكرياسإفرازمنوبالرغم

عليها.تؤثرحتىأوالبنكرياستهضملاالإنزيمات

افرازهاعندالانزيماتتلكحفظفيعلاهفيجلالمولىقدرةتتجلىوهنا
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(Zymogengranules)البنكرياسداخلفيبنفاذهاتسمحلاخاصةحبيباتفي

الانزيمات.تلكمنهالتخرجالأمعاءإلىوصولهابمجردتنفجروالتي

آخرتدبيراًجعلجلالهجلالحافظالخالقانبل،فحسبهذاوليس

خاملةصورةفيالانزيماتهذهإفرازاللهجعلحيث،البنكرياسبهيحفظ

(nactive proenzyme،)تتأثرلاوبذاالأمعاء.إلىوصولهاحالتنشطولكنهاا

الَّذِي):التنزيلمحكمفيالقائلالعظيماللهوصدقالانزيمات،بهذهالبنكرياس

.(203:الأعلىأ!وفَهَدَىقَدَّرَوَالَذِي!فَسَؤَىخَلَقَ

لهرمونينإفرازهاالىفيعود"،قنوية"لاصماءغدةالبنكرياسكونأما

حديثاً،اكتشفثالثهرمونالىبالإضافةوالجلوكاجونالانسولينهمامهمين

تأثيرفصلفيالموضوعهذافصلتوقد-303؟،+هأ!ا)+أالسوماتوستاتينهرمونوهو

.الفائدةمنلمزيدذلكالىالعودةالكريمالقاريءفأرجوالصماءالغددعلىالكحول

؟البنكرياستؤثرا!مرعلىكيفولكق

الإصابةوبينالكحولعلىالإدمانبينالوثيقةالعلاقةوجودعلىاتفقلقد

بصورالبنكرياسالتهابفييتسببالكحولأنثبتفقد.البنكرياسبالتهاب

والمزمنالمتكرروالحادوالتورمي،النخريبنوعيهالحادالالتهاب:منهامختلفة

السميللتأثيرنتيجةالالتهاباتهذهوتحدث.ألمبدونالالتهابوحتىالمتكرر،

استقلابعنتنتجالتيالأسيتالدهيدمادةتأثيرإلىبالإضافةللكحولالمباشر

مما،البنكرياسإفرازاتفيالبروتينتركيزنسبةفتزداد،الجسمفيالكحول

سدادةبذلكفتكونبالأمعاءيربطهاالذيالبنكرلاسمجبرىفيتراكمهاالىيؤدي

(Plug)للبروتيناتالهاضمةللانزيماتتتشيطذلكعنفينتج،المجرىذلكتسد

تلكفيتعالىاللهبحفظمحفوظةكانتكيفسابقأرأيناوالتيوغيرها،
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خاملة.صورةفيتفرزكانتكيفوراينا،الحبيبات

البنكريمى،داخلالنمثمططورهاالىالانزيماتهذهتتحولسبقلماونتيجة

وغيرها،البنكرياسخلايابينتفرقىولا،أمامهاتجدهماكلبالتهامتقوموالتي

فضرإلىبالإضفة؟البنيويوهيكلهاالبنكرياسلخلاياكبيرتحطيمبذلكفيحدث

فخسب،هذاوليسالبنكرلاس،بداخلنزيفالىيؤديمماالدمويةالأوعيةفي

البنكرياس!.خوجأمامهاتجدهماكللتهضمالانزيماتتلكتتطلقبل

,(Autodigetion)البكرلاسلنسيجالذاقيبالهضميسمىمايحدثوبهذا

75(07،730).شتىصورفيبالالتهابالبنكرياسإصابةنتيجةيكونالذي

،(Acutepancreatitis)دWاالبنكرياسهالتهاب

حالاتمجموعمن02%()نحوحدوثفيسبباًالكحولعلىالإثماقيمتبر

بمضفيالنسبةهذ.ترلتفعبينماوحدها،بريطانيافيالحادالبنكرلاسالتهاب

الأمولكيةالمتحدةالولاياتمثلبكئرةالإدماقفيهاينتشروالتيالأخرىالدول

منسن!ت1(0-)5بعدغالباَالمرضهذاويظهر،وأسترالياأفريقياوجنوب

)69(.الخمورتماطيفيالانفماس

الفائقةالطبيةالمنايةوجودفيحتىالوفاةالىيؤديقدخطير،مرضوهو

.للعلاجتلقيهممنبالرغمبسببهيموتونا%().انوجدفقد

أعلىفيومفاجئشديدبألمالمريضاصابةفيالمرضأعراضوتتمثل

لاحيث،الأولىالساعاتفيحدتهوتشتدالظهر،الىينتشرأنيمكنكما،البطن

.الأمامالىجسمهثانياًالجلوسيفضلبلظهرهعلىيستلقيأنالمرلضيستطيع

ومؤلمةمنتفخةالبطنتصبحكماومتكرر،شديدتقيءالألمذلكويصاحب
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lieu)الأمعاءحركةوتتوقفجس،لأقل s)نبضويزدادالمريضحرارةترتفعكما

.(Shock)بالصدمةيصابوقدقلبه

.ويرقانالبلوريالفراغأوالبطنفيواستسقاءالخصرفيتلونيظهروقد

،A(ول)50الكبارعندالتنفسضائقةبمتلازمةالمرلضيصابأنيمكنكما

ومنفشلهوربماالتتفسفيشديدةبصعوبةالمرلضإصابةإلىيؤديالذيالأمر

75().الوفاةثم

4(ء+!همأ،!س!اأ)5المزمقالبفكرياسالتهاب Chronic

منهمالمزمنالبنكرياسالتهابحالاتمن)75%(أنالإحصاءاتتفيد

)73(.وحدهاالمتحدالولاياتفيهذاالخمور،تعاطيعلىالمدمنين

المرضبهذاالمصابينالمرضىعددنصفأنوجدكوبنهاجنفيدراسةوفي

"73(الواحداليومفيجرامأ05()بمددلالكحوليتعاطونكانوا

فيالكحولإلىبالإضافةالتدخينتأثيرالدراساتبعضأظهرتكما

.المرضبهذاالإصابة

يزدادالحاد،الالتهابفيكماالبطنأعلىفيشديدألمهيالأعراضوأهم

وأهم،بالألميصابلاحتىالأكلمنيخافالمريضأننجدفلذا،الطعامبتتاول

من)75%(عنديحدثوالذيلوزنهالمريضفقدانهوالمرضهذايميزما

.المرضبهذاالمصابين

،(Malabsorption)الامتصاصلسوءالمسببةالأمراضتحتالمرضهذاولندرج

)75(.المرضىمن02%()عندذلكولحدث،الدهنيبالإسهالالمرلضيصابحيث

!(Diabetes)السكريبداءالمرضبهذاالمصابينمن)35%(نحويصابكما

عليه.السيطرةتصعبماغالبأالذي

،(Pseudocys)1الكاذبوالتكيس،البنكرياستكلسالمرضىهؤلاءبينلنتشر
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.المهدئاتعلىمدمناًالمريضيصبحكما،البطنواستسقاء

هووالمزمنالحادالبنكرياسالتهابمنكلفيالعلاجخطواتأهمومن

الخمور.تتاولعنالفوريالإقلاع

بفرنسا-مرسيليابجامعةالطبكليةمن-سارليه()هنريالدكتوريذكر

فيالمنعقدالهضميالجهازلأمراض!الأوروبيالمؤتمرفيقدمهالذيالبحثفي

المصابينالمرضىكلأنعلمياًالثابتمن)أصبحيلي:ماام،199سنةهولندا

فيحصواتوجودمنيعانونللكحولإدمانهمنتيجةالبنكرياسبالتهاب

الكالسيومأملاحترسيبفيالكحولدورإلىذلكفيالسببويعود،البنكرياس

مادةإفرازلمعدلخفضهإلىبالإضافةالبنكرياسيةالعصارةفي

29).)الليثوستاثين )Lithostathine)

4البنكرياسسرطاق

الإصابةنسبةرفععلىالمساعدةالعواملمنالكحولعلىالإدمانيعتبر

7(7"ْ)السرطاناتبسببالوفياتنسبةمن)5%(يمثلحيث،البنكرياسبسرطان

عندالبنكرلاسبسرطانالإصابةنسبةارتفاعإلىالدراساتبعضوتشير

)82(الخمور.تعاطيعلىالمدمنين

(A:الكبد)

العظيمالخالقفيهأودعفقد،الإنسانلجسمبالنسبةوحيويمهمعضوإنه

متتاهيةبدقةالجسمفيحيولةوظائفبعدةالقيامعلىفائقةقدرةجلالهجل

ليشهدةمجتمعةالكيميائيةالمصانععشراتتفوقعاليةوكفاءة"دؤوبوعمل

وتعالى-سبحانه-الخبيرالعليمالحكيمهوومبدعهومكونهخالقهبأنللعالمين
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.*8،:النملأشَيْءٍ!وكُلًأَتْقَنَالَّذِيالئَهِصُنْعَ):القائل

ونسبح،المهمةالكبدوظائفبعضعلىلنتعرفسريعةجولةفيبناوتعالوا

.(44:الإسراءأ!تَسْبِيحَهُمْتَفْقَهُونَلاَّوَلَكِنبِحَمْدِهِيُسَبِحُإِلاَّدثيءٍمِّنوَإِن)العظيمالخالق

الوظائف:تلكومن

:السكرياتاستقلابفيدورالكبد-ا

السكربتخزينيقومحيث،الدمفيالسكرنسبةتوازنبحفظالكبديقوم

إليه.الحاجةعنديفرزه(Glycogen)جليكوجينشكلعلىالجسمحاجةعنالفائض

:البروتيناتاستقلابفيدوره-2

واستغلالبتخزلنهاالكبدفيقوم،أمينيةأحماضشكلعلىإليهتصلوالتي

الألبومينمثلالجسغيحتاجهاالتيالبروتيناتبعضتصنيعفيمنهاجزء

منالاستفادةيمكنكما،وغيرهاوالهابتوجلوبينوالترانسفرينالتخثروعوامل

للطاقةكافسكروجودعدمعندالطاقةتوليدفيالأميثيةالأحماضهذهبعض

يقومكما(،Gluconeogenesis)السكراستحداثبعمليةالعمليةهذهوتعرف

البروتيناتهضمرواسبمنتعتبروالتي(Ureaأاليوريابتصنيعالكبد

الجسم.فيتوازنهابحفظالكبدفيقوم،والاستقلاب

:الدهوناستقلابفيدوره-3

الطاقةانتاجفيلاستعمالهاوذلكالدهونمنجزءبإحراقالكبديقوم

معظمإلىبعضهاوارسالالجسمحاجةعنيفيضمابتخزينيقومكما،للجسم

بتصنيعكذلكالكبدويقوم،الطاقةانتاجفيمنهاللاستفادةالجسمخلايا

الأكبرالجزءتصنيعفيالكبديشترككما(،Lipoproteins)الدهنيةألبروتينات

مثلالمهمةالهرموناتبعضتكولنفييدخلالذي؟الجسمفيالكوليسترولمن
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والبروجسترون.الاستروجين

!(:أا)ءالصفراويةإفرازالعصارةفيدوره-4

تساعدحيثعشرالاتتيفيوتصبيوميأ،منهاواحدلترنحوالكبديفرز

.الدهونهضمعمليةفي

المعدنية:والعناصرالفيتاميناتتخزينفيدوره-5

المعدنيةالعناصرمنوعددالفيتاميناتأنواعمعظمبتخزينالكبديقوم

بعضفيالكبديسمىلذا،والكوبالتوالزنكوالبوتاسيوموالفوسفوركالحديد

مِنائَذِينَخَلَقَمَاذَافَأَرُونِياللًهِخَلْقُ)هَذَا:تعالىقال،للجسمالمركزيبالبنكالأحيان

.،11:لقمانا!دُونِهِ

الجسم:عنالدفاعفيدوره-6

منالكبديعتبرحيث،الإنسانجسملحمايةالعضوهذااللههيألقد

الجهازطريقعنتصلالتيوالجراثيمالسمومضدللجسمالأولىالدفاعخطوط

تعرفمعينةخلايافيوحصرهابتجميعهافيقومالدموعيةالأوعيةأوالهضمي

kupfer)"كوبفر"بخلايا cells،)وتعطيلوالجراثيمالسمومهذهتحطيميتمحيث

والمنة-الحمدفلله-،الجسمأعضاءبقيةإلىالوصولمنمنعهاثمومنمفعولها

.،02:لقمانأ!وَبَاطِنَةًظَاهِرَةًنِعَمَهُعَيكُمْ)وَأَسْبَغَ:تعالىقال

فكمبالعطبالعضوهذاأصيبإذا-الكريمالقاريءعزيزي-معيفتخيل

الحيوية!الكبدوظائفمعظمتعطلنتيجةالجسمتأثرسيكون

الكبد4التأثيرعلىفىدورالكحول

قهرمنتمكنهوالتي-اللهبفضل-القولةالكبدتحصيناتمنبالرغم

،الكحولهوالخصمكانإذاتخورهذهالدفاعيةقوتهأنإلا،والجراثيمالسموم
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يدفعالعدوبهذامنشغلاًالكبدتجدلذاللكبد،الأعداءوألدأشدهيالخمرلأن

.الأخرىالحيويةوظائفهبقيةبذلكفتتأثر،بسالةبكلالجسمعنويذودشره

فياستقلابهايتمالجسمإلىالداخلةالكحولكميةمن09%()أنوبما

كفاءته،ذلكبعدفتقلما،يومفيالسمبهذايتأثروأنبدلاالكبدفإن4الكبد

الجسم.عنالذودعلىقادرغيرويصبح

المستشفىفيالاكلينيكيةالكيمياءقسمرئيس(هورن)دايفيدالدكتوريذكر

دورهجراءمنالكبدفيتحدثالتيالتغيراتأهم"إن:بريطانيافيبأدنبرهالعام

يلي:ماالكحولاستقلابفي

N)مركبتراكم-ا A D H)الدمحموضةرفععلىيساعدوالذي.

Lactic)اللبنحمضنسبةارتفاع-2 acid)البيروفيكحمضإلى(Pyruvic acid،)

(،Hyperlactaemia)الدمفياللبنحمضنسبةارتفاععلىيساعدمما

.الدمحموضةبذلكفترتفع

معدللانخفاضنتيجة(Hyperuricaemia)الدمفيالبوليكحامضنسبةارتفاع-3

.(Gout)النقرسداءمنبنوباتالمريضفيصاب،الكليةبواسطةإفرازه

.الدمفي(Lipoproteins)البروتينيةالدهوننسبةفيزيادة4"-

الدهنية.الأحماضأكسدةعلىالكبدقدرةلانخفاضنتيجةالكبدفيالدهونتراكم-5

منالسكرتكوينأي(،Gluconeogenesis)السكراستحداثعمليةتثبيط-6

معدلفيبانخفاضالمدمنإصابةعنهينتجمما،البروتيناتأوالدهون

النهايةفيالموتأوغيبوبةإلىيؤديأنيمكنوالذيالدمفيالسكر

.)74(الكحوليالتسممعندوخصوصاً

حقيقةعنالنقابكشففيبالخأثرالالكترونيالمجهرلاختراعكانوقد
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أجزاءفيكبيرةتغيراتتحدثالكحولمنواحدةجرعةتناولان:مفادهاطبية

حينمنساعةوعشرينأربعخلالفيالتغيراتتلكوتحدثالكبد،منعديدة

الخمر.شرب

خلاياهفيتوغلالذيالزعافالسمهذايجاهدالكبدأنبالذكروالجدير

والتي(Acetaldehyde)الاسيتالدهيدمادةإلىبتحويلهويقومقوة،منأوتيبما

ضررمنالكحوليحدثهفيماالرئيسيالسببإنهابل،سامةمادةالعلماءيعتبرها

نأإلىالمادةهذهمقاومةفيالكبدوسشمر،الجسمأعضاءوبقيةالكبدعلى

الكربونأوكسيدوثاني(Acetate)بالخلاتيعرفحمضيسائلإلىيحولها

المصورةتفرزهمابواسطةرئيسيبشكلهذهالكحولأكسدةعمليةوتتموماء،

الشبكةتفرزهاالتيالانزيماتاشتراكإلىبالإضافةانزيمات،منالحيوية

73)110)الملساءالاندوبلازمية )Smooth endoplasmic reticulum

الحيويةالمصورةهيتأثراًالكبدخلايافيجزءأهمأنوجدوقد

رئةبأنهاتوصفماوعادة،الخليةفيالطاقةمخزنتعتبروالتيالميتوكوندريا

Cellular)الخلويالتنفسبعمليةتقوملأنهاالخلية respiration،)يتمحيث

وطاقة.الكربونأكسيدوثانيماءإلىوتحوللهالجلوكوزأكسدة

إلىيؤديمماالحيويةالمصورةهذهتضخمفييتسببالكحولأنوالثابت

.الكحولوأكسدةالطاقةإنتاجعلىالقدرةفقدانها

تكوينعلىالكحول"تأثيربعنوان!سليماناحمد)سليمانللدكتوربحثوفي

الطبمؤتمرفيقدمهالكبد"خلايافيالليسوزوماتوانزيماتالبروتينات

أشارت"لقد:يليمافيهجاءاهـ.504سنةباكستانفيالمنعقدالإسلامي

أيضعملياتيفسدالإيثيليالكحولبأنالأخيرةالسنينفيمختلفةدراسات

الكلية؟البروتينكميةبأنالتقاريرمنعددفيوردفقد.الكبدفيالبروتينات
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التيالحيواناتأكبادفيازدادتالميكروسوماتفيالبروتينمستوىوكذلك

".طويللزمنالكحوللهاأعطي

الإجماليةالكميةنقصيسببالكحولبأنالباحثينمنآخرعددأوضحوقد

الجرذاناعطاءبأنسابقةأبحاثأوضحتوقد.الكبدفيالبروتيناتلتكوين

كالانزيمالخلولةبالأغشيةالمرتبطةالانزيماتفينقصاًيسببطوللةلمدةكحولأ

الذيالانزيموكذلكالميتوكوندريا،فيالأدينوسينفوسفاتثلاثييكسرالذي

الكبد.في)أ(كووأسيتايلكارنتينمركببينالأسيلمجموعةينقل

تبينالجرذانمنمجموعةعلىبهاقمناالتيالدراسةخلالومن:يقولثم

إلىالكبدخلالمنالليسوزوماتانزيماتفيتسرباًيسببالكحولأنلنا

عندالإيثيليالكحوليؤثرأنالبديهيمنفإنهولذلك.فيهاتزرعالذيالوسط

الوسطالىثمومنالسيتوبلازمالىالانزيماتهذهخروجعلىالجسمفيوجوده

لتأثيرنتيجةهوالليسوزوماتمنالانزيماتهذهوخروج.بالخلايايحيطالذي

إذابةفيالكحوليتسببحيثالانزيماتةتلكغشاءعلىالمباشرالإيثيليالكحول

الانزيمات.تلكغشاءفيالموجودةالدهنيات

بناءفيالنقصأنالدراسةهذءنتائجمنالاستنتاجيمكنفإنهوختاماً

الاتزانتتلفالتيالعواملأحديكونقدالإيثيليالكحولإضافةنتيجةالبروتينات

الكحولأنتبينوكذلك.الكبدإتلافإلىيؤديهذافإنثمومنالكبد،خلايافي

مشتقهطرلقعنتأثيرهإلىبالإضافةمباشرةالكبدخلاياعلىيؤثرالإيثيلي

)89((1الأسيتالدهايد

الإصابةخطورةأنالشهير،الطبي(Davidsonإ)دافيدسون(مرجعويذكر

Alcoholic)الكحوليالكبدباعتلال liver diseases)استهلاكبزيادةتزداد

إلىاليومياستهلاكهمعدلوصلإذاوخصوصاًالمسكراتانواعمننوعلأيالفرد



.)96(للنساءبالنسبةجراماًوعشربنللرجالبالنسبةجراماًأربعين

والتهابه،4تشحمه:منهاالكبد،تصيبعديدةأمراضفيالكحولويتسبب

وغيرها.،أنسجتهفيالحديدوتراكموتسرطنه،وتليفه

الخمرتسببهاالتيوالاضرارالامراضهذهبعضعلىسوياَولنتعرف

(Fattyliver"Steatosis")"الكبدتشحم-ا

في(Triglyceride)الجلسرينثلاثيشكلعلىالدهونتراكمفيالكحوليتسبب

التالية:الأسبابإلىذلكويعودالكبد،

.الكحولبسببالدهنيةالأنسجةمنالجلسرينثلاثيتحلل-أ

الدهنية.الأحماضأكسدةمعدلانخفاض-ب

نأوجدفقدالكبد،فيالدهنيةالبروتيناتتكوينمعدلانخفاض-%

البروتيناتهذهمعاتحدإذاإلاالكبدمغادرةيستطيعلاالجلسرينثلاثي

ثلاثيفإنةسيقلالدهنيةالبروتيناتهذهتكوينمعدلإنوحيث،الدهنية

الكبد.فيمحبوساًسيبقىالجلسرين

قلتمهما-الخموريتعاطونالذينمعظمأنالطبيةالدراساتوتؤكد

.)75(تضخمهاإلىيؤديمماأكبادهمفيالدهونبتراكميصابونفإنهم-كميتها

الكبدتضخميكتشفهـانما،المصابينهؤلاءعلىأعراضأيتظهرلاوقد

فيآلامبسببالطبيبإلىتذهبالحالاتبعضنجدوقد،الروتينيبالفحص

.)96(بالجسمؤلماًيكونالذيالكبدتضخمبالفحصويظهر،البطنأعلى

الهضميالجهازأمراضقسممن)فرنش(وأبيمستون(الباحثانويذكر

الكبدبتشحمالمصابينالمرضىمن)29%(أنكاليفورنيابجامعةالطببكلية

بالتهابأصيبواحتىعندهمالأمرتطور-الخمورتعاطيفياستمرواوالذين-
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83(.)73،الكحوليالكبد

الخمور.تعاطيعننهائياًبالامتناعإلاالمرضلهذاعلاجيوجدولا

'Zieve)زيفبمتلازمةيعرفنادرمرضوهناك s syndrome)،بالآتي:يتميزوالذي

تضخمه.وبالتاليالكبدلشحم:

.الدمفيالدهونتراكمفيريادة:

Haemolytic)انحلاليدمكقر: anaemia).

.البنكرداسفي:إلتهاب

Alcoholic)الكحوليالكبدالتهاب-2 hepatitis):

"يعتبريلي:ماالمرضهذاعنالشهيرالطبي(Cecil))سيسل(مرجعيذكر

يأيحدثلاالناسبعضعندأنهفيخطورتهدرجةوتتفاوتخطيراً،المرضهذا

الكبد.فشلفيسبباًيكونأنيمكنآخرلنعندبينما،أعراض

،الوزنفينقصمعوقيء،،وغثيان،الشهيةبفقدانالمرضأعراضوتظهر

ذلكيرافقوقد،المرضىمن)08%(نحوعندالكبدلتضخم،البطنفيوألم

حرارةدرجةترتفعكما،المرضىمعظمعندويظهريرقان.الطحالتضخم

المدمنينمعظملأن،الحرارةلارتفاعبكتيريسببأياستبعادمنبدولاالمرلض،

والتهاباتالرئويةبالالتهاباتللإصابةمعرضينالكحوليالكبدباعتلالالمصابين

البريتوني.والتجويفالبوليةالمسالك

ذكرهاسيأتي-المزمنالكبدالتهابعلاماتالمرلضعلىتظهرأنويمكن

الكبد.تليفعنالحديثعند

تعاطيعنبالانقطاعالتامالشفاءبينتتفاوتالمرضهذاومضاعفات

المريضحالةتتطورأو،بالتليفالكبدإصابةدرجةإلىالمرضتطورأوالخمورا
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07()"الموتوربماالكبديبالفشلإصابتهإلىيؤديمماوسريعحادبشكل

Liver)الكبدتليف-3 cirrhosis):

اللهمعصيةفيالمدمنتمادىإذابعدهارجعةلاالتيالأخيرةالمرحلةإنه

الخمر.شربفيواستمر

تعودولاالكبد،خلايايصيبدائمتلففيهيحدثخطيرمرضالكبدفتليف

ولكونالخمر.شربعنالمدمنتوقفإذاحتىالطبيعيةحالتهاإلىالخلاياهذه

91(.رقمالصورة)انظرالحالاتمعظمفيالغالبهوالموت

والولاياتأوروبافيالكبدلتلييفالأولالسببهوالخمورتعاطيولعتبر

حدوثفيالرئيسيالسببهوالكحولأنالإحصاءاتإحدىوتفيد.المتحدة

)96(.وحدهابريطانيافيالحالاتمن4%(03-0)

يحدثهالذيالكبيرالتلفنرىأننستطيعالالكترونيالمجهروبواسطة

الآتي:فنجدالكبد،فيالكحول

كبيرةأوصغيرةخلولةتكتلاتتتكونحيث..الهيكليلبنيانهالكبدكقدان:

Macro)بالعقدتعرف & Micro- nodular.)

الكبدية.الخلايافيتأثر:ئحدث

الكبد.أجزاءمعظمفيالتليفيظهر"

تعاطيعلىالمدمنينمن%(03-01)أنالطبيةالإحصاءاتاثبتتوقد

82()73،.الكبدبتليفللإصابةمعرضينالكحول

جراما018ً(-012)بمعدلالكحولتعاطيأنالطبيةالدراساتأثبتتكما

.)73(الكبدبتليفللإصابةكافياًيعتبرسنة)15(ولفترةيومياً

الآتي:وجدفرنسافيأجريتامختلفتينمجموعتينعلىعلميتيندراستينوفي
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111اءا121،"1ا!1*ااص3ر!ا؟/6لم(بر\صسس!*طما!3،ش،!!جمسبم!،لأ*

حبم؟ب!حمشأزو!سصحّمررحمىلمحس!جيبرجما!ص-*1أ*-إا:،

؟به!سسسئهمصعبه!جبم!كحسصإ!لمشسإ!!ماس!3س!لمسلمس؟!ميد!ط

لزم!،إيخىبكلأ+يرسَحأ6لا-أبرشاح!د"ش!د!لمعهإ؟حمأ؟ىئرش؟!

ئم!لاجييصي/مم!لمل!بئِمأسةلأأرزشلم!بررر1علا/لمحساَلألا!؟ص؟سبما

!!ا!-ج!!س!إ!أ!1!-سير(*،-+ب!--ى-

ح!نس!مسمممأح!-س!ضلمبرثتماث!أبر؟7إبى!همص!ح!!دتي

إ،ا*\!!تم!هلظطَ!س*لمص2ر!اأ*-1غ

)91(:رقمصورة

11الكبدتليف0011صاحبهاكبدفيالخمرتحدثهالذيالضررمدى
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للإصابةفرصةهناكتكونيومياًوحدة2(/)5بمعدلالكحولتعاطيمع

الكبد.بتليف

يرتفعالإصابةمعدلفإنيومياًوحدات(A-)5منالكميةهذهزادتفإذا

.أضعافستةإلى

الإصابةمعدلفإنيومياًوحدات(8-)5منالكميةهذهارتفعتفإذا

71،83().ضعفاًعشرأربعةإلىيرتفع

علىستظهرالأعراضمنعدداًفإنالكبد،يصيبالذيالبالغللتلفونظراً

هما:رئيسيتينمجموعتينإلىالأعراضتلكتقسيمويمكن،المصاب

Hepatocellular)الكبديةالخليةقصورأعراض-ا dysfunction).

Portal)البابيالوريدفيالضغطارتفاعأعراض-2 hypertension).

الخالقمعصيةجراءمنالكبدتأثرمدىعلىلنتعرفالأعراضهذهونفصل

وفيهإلاشيءعننهاناوما،والفلاحالنجاةوفيهإلابشئأمرناماالذي،الحليمالعظيم

.(201:الأنعامأ!فَاعْبُدُوهُشَيْءٍكُلخَالِقُهُوَإِلأَإِلَهَلارَبُكمْالفَهُذَلِكُمُ)والهلاكالمضرة

هي:الأعراضوهذه

وتشمل:الكبديةقصورالخليةأعراض-ا

ينتجوالذي(Bilirubin)البيليروبيناستقلابلاضطرابنتيجة:إليرقان

الحمراء.الدمكرياتتحطمعن

السوائللتراكمنتيجةالبطنانتفاخوهو3!(،أشأ)591"الحبن":إلاستسقاء

يصنعهالذي(Albumin)الألبومينبروتيننقصبسببولحدث،البطنتجويففي

2(.رقمْالصورة)انظر.الكليتينلتأثرنتيجةالجسمفيالصوديومواحتباسالكبد،
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)03(رقمصورة

("لحبنا)لاستسقاءا"
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Hepatic)لأالكبديالدماغ:إعتلال encephalopath)نتيجةيحدثوالذي

أهمومنمنها،الجسمتخليصعلىقادرغيرالكبديصبححيثالسموملتراكم

بالغاًتأثيراًوتؤثرالسمومتلككلفتتراكمالأمونيا".)1النشادرمادةالسمومهذه

وقدزاتهالمريضتصرفاتفيسلوكيةاضطراباتلذلكوتظهر،الدماغفي

يستطيعولا،الناسأمامالسلوكفيالاتزانوعدمبالخرفيصابكما،العقلية

مثلاًخماسيةنجمةكرسمذلكمنهيطلبعندماالبسيطةالأشكالرسم

الوعي،درجةفياضطراباتعندهتحدثكما(،Constructionalهكا)!أ*كا!

.-اللهشاءإذا-الموتعاقبتهاْتكونغيبوبةفييدخلوقد

إذا(Asterixis)الطائرجناحيحركةيشبهبارتماشالمرلضيصابكما

كفيه.ينصبوأنذراعيهيمدأنمنهطلب

Easy)الجسميصيباحتكاكلأدنى:إلنزيف bruising،)لاضطرابوذلك

الكبد.يصنعهاالتيالتخثرعوامل

Fetor)المرلضفممنكريهةرائحةلفوح: hepaticus.)

الكبد.يصنعهاالتيالبروتيناتلنقصنتيجةالعضلاتفيضمورلحدث:

أعوادشكلفيلتصبحالأصابحرؤوستتحولكمابيضاء،الأظافرلصبح:

21(.رقمالصورة)انظر.(Clubbing)"تعجر"الطبل

Yll



ق!؟آ\،!لأ+

!9!سأ

!!

و!،

لم!

"

؟لأ!أ!

!ء!لأ+أ

لم!س!"-3،

تأثرجراءمنوالقدميناليدينأصابعتصيبالتي!التغيرات21(:)رقمصورة

الطبل"اعوادرؤوسمثلتظهرحيثالكبد،
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.(Dupuytrenscontracture))دوبيوترين(بتقلصاتتعرفتقلصاتاليدينفي:ئظهر

الاستروجينالأنوثةهرمونوخصوصاًالهرموناتاستق!ربيضطرب

(Estrogen)صذاتوازنبحفظالكبدويقوم،قليلةبكمياتالرجلعنديفرزالذي

إذاأما.العاديةالأحوالفيالرجلعندنسبتةترتفعلالهذا،الجسمفيالهرمون

فينتج،يختلالجسمهذافياللهجعلهالذيالتوازنفإنبالقصورالكبدأصيب

الى:يؤديمماالدمفيالهرمونهذانسبةارتفاعذلكعن

)انظرالمرأةثدييمثلفيصيرا(Gynecomastia)الرجلعندالثديينبروز-

22(.رقمالصورة

22رقمالصور

الرجلعندالثديينحجم"كبر
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.المراةمثلليصير،العانةشعرتوزيعفياضطراب-

الشعر.سقوط-

Palmer)اليدينراحةاحمرار- erythema.)

الخصيتين.ضمور-

Spider)العنكبوتيةالوحمة- naevi،)للأوعيةتجمععنعبارةوهي

)انظر.والوجهوالعنقالصدرفيغالباًتظهر،العنكبوتشكلعلىالدموية

23(.رقمالصورة

23رقمصورة

(1العنكبوتية1االوحمة

الرحم،فيوضمور،الشهريةالدورةفيباضطراباتفيصبنالنساءأما

الجنسية.الرغبةوفقدان

وتشمل::البابيالوريدفيالضغص!ارتفاعأعراض-2

الدمكرياتمنكميةأكبرسحبفينشاطهوازدياد،الطحاللضخم:

فيهما.حادنقصإلىيؤديمماالدمويةوالصفائحالحمراء
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(1."الحبنالبطن:إستسقاء

Caput)السرهحولالأوردةلوسع: medosa.)

(PortoSystemiccollaterals)الدمويةبالدورةالبابيةالدورةيربطجانبيدورانتكون"

إلى:يؤديمما

يكونوقد،للنزفعرضةأكثرتكونوالتيوالبواسيرالمريءدواليظهور-ا

المريض.وفاةإلىيؤديمماعليهالسيطرةيمكنولاغزلراًالأحيانبعضفيالنزف

فترتفع،الدماغإلىثمومنالدوريالجهازإلىالسامةالموادتسربيزداد-3

".الكبدي"السباتالكبديالدماغباعتلالالمريضإصابةنسبةبذلك

منسبقماإلىالحالبهبلغإذاضعيفةالخمرلمدمنالنجاةفرصةفإنلذا

منعهدهسابقإلىالكبديعيدأنيستطيعالاَنحتىعلاجلالأنه،الأعراض

.والقوةالنشاط

بارقةيعطيقدالخمورتعاطيفيالاستمرارعنالامتتاعفإنكلههذاومع

تحصلأنيمكنالتيالخطيرةالمضاعفاتمنالحدفيوذلكالمريضعندأمل

.وعنادهغيهفياستمرلوفيما

نحوأنوجدفقد،التليفلهذاالسرطانيالتحولهوالأمرفيوالخطير

للكحولإدمانهمنتيجةالكبدبتليفأصيبواالذينالمرضىمن(03%-)15

وجدبل،وحدهالكحولبسببهذاوليس(،Hepatoma)الكبدبسرطانأصيبوا

إلتهاببفيروسللإصابةعرضةالناسأكثرهمالخمورتعاطيعلىالمدمنينأن

بسرطانالإصابةفيسببأيكونأنيمكنوالذي)7!اا(،""الوبائيالبائيالكبد

.)73(لاحقأالكبد

"مالا:بعنوانمحمود(1نجيب"محمدللدكتورقيمكتابيديفيوقعوقد
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امراضمجالفيالباحثينلبعضأقوالاًالمؤلففيهساق،ا.الكحولعنتعرفه

41():يليمامنهالكمأوردالكبد

بالمركزالأمراضعلمقسمرئيسسولردلو("مارتنالطبيبسئلعندما:

"إن:بقولهأجابالخمر،مدمنيعندالكبدمرضتطورعنبشيكاغوالطبي

ومعالجةالغذائيالتمثيلطاقةعلىتعتمدللمرضوقابليتهالكبدحساسية

وزنوعلىالتكاثر،علىالكبدخلاياقدرةوعلى،الشخصجسمفيالكحول

التفذية.سوءبأمراضتأثرهومدىالشخص

الوشمكي،منيوميأجم(5/38=)الأوقيةأوقياتخمستناولأنالمؤكدومن

كما..التهابهأوالكبدبتليفالإصابةاحتمالمنيزيدالبيرةمنأوقية012()أو

مماأسرعبطرلقةالكبدإصابةفيالمباشرالسببهيالشرابعلىالمواظبةأن

بأنهالقوليمكنذلكومع.متباعدةفتراتفيالمشروباتتلكالشخصتناوللو

الكبدإعطاءينبفيبلالخمر،معاقرةمعالمرضمنالكبدينجوأنيمكنلا

أجلها".منخلقالتيبكفاءتهللعملفرصة

"إن:بنيويوركالطبيبالمركزالأمراضعلمأستاذ"تشارلز(1الدكتورويقول

تناولتاريخوطولالطعاماستهلاكومعدلالعامةوالصحةالوراثةعامل

تناولأنذلكالكبد،بأمراضللإصابةالتعرضاحتمالمنتزيدأمور،الكحوليات

ينتهيسوفمتتاليينيومينلمدةمثلاًالويسكيمنأوقية)7-13(بينيتراوحمقدار

".سطحهعلىالدهونترسبوزيادة،الكبدخلايابدمارالإصابةإلىبالمتعاطي

هوبكز،جامعةطببكليةزملائهوبعضتيرنر"،)توماسالباحثقام"

بتليفالمصابينمنمريضاً)931(حالةبفحصبألمانياليلباخ"."و.كمعبالتعاون

تتاولعلىالمداومينمنالمرضىهؤلاءكلأنالفحصنتائجمنظهروقدالكبد،

يتعاطاهكانمابمقدارأساساًتتعلقالمرضحدة"إن:قال"اللباخ"أنإلا،الكحول
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القصوىالخطورةمرحلةمنالمرضدرجةاقتربتالمقدارزادوكلمايومياً،المرلض

الإصابةإلىيؤديالذيالأمرتماماً،وظيفتهأداءعنالكبدفيهايتوقفالتي

(1.الوفاةثمبالغيبوبة

نستطيعلا"أننا:الحالاتمئاتدراسةبعدأعلنفقد""توماسالباحثأما

(41)(10الانحتىالكحوليةالمشروباتتناولمنالمأمونالمعدلتحديد

ومنها:الكحوليالكبدلاعتلالالمصاحبةالامراضبعضهناكوأخيراَ

:(Siderosis)الكبدفيالحديدترسبزيادة-ا

الإحصاءاتوتشير.الحيويةلوظائفهوفقدانهالكبدتضخمفييتسببوالذي

الخمور.تعاطيعلىالمدمنينمن7%()ْمنأكثرعنديوجدالمرضهذاأنإلى

إذا(Phlebotomy)الدمفصدعمليةإلىالمرضهذاعلاجيحتاجوقد

)73(.جراماًعشرخمسةإلىالمخزنالحديدنسبةارتفعت

Prophyria)الاجلةالجلديةالبورفيريةداء-2 CutaneaTarda):

بتليفأصيبواقدالمرضبهذاالمصابينمن03%()نحوأنوجدفقد

.)73(الكبد

الخمر)أضرارفصلفيالتفصيلمنبشيءالمرضهذاعنتحدثتوقد

.للفائدةذلكإلىالرجوعالكريمالقاريءفأرجوالثالثالبابمنالجلد(على
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الثامقالفصل

لج!زالتناسليالخمرع!هأفكلارا

التجاربإلىبالإضافةالمدمنينعلىأجريتالتيالطبيةالفحوصاتأثبتت

شاربيعندالتناسليالجهازعلىالكحولتأثيرمدىالحيواناتعلىالعلمية

تربطالتيالمحوريةالعلاقةعلىالمباشرالكحولتأثيرخلالمنوذلكالخمور.

(Thehypothalamic-التتاسليةبالغددثمومنالنخاميةبالغدةالمهادتحت
(Pituitary-Gonadal Axis،ا!للوتنالهرموننقصإلىيؤديمما(LH)اللازم

التستوستيرونالذكورةهرمونتفرزحتىالخصيتينخلايالتحفيز

(Testosterone)ا!لنولةالحيواناتتكوينعمليةفيكذلكيساعدوالذي

(Spermatogenesis).

بقصورالخمرشاربإصابةالذكورةهرموننقصجراءمنالنتيجةوتكون

73()73،الخمور.شاربيعندشائعاًيعتبروالذي(Hypogonadism)خصيتيهفي

التالية:الأعراضفتظهر

:(3553Testicular؟،)لأضمورالخصيتين-أ

عندالخصيتينحجمفينقصالمعمليةالتجاربخلالمنطبياًثبتفقد

نأالعلممع.فقطجراماتعشرةالواحدةالخصيةوزنبلغحيث،المدمنين

المجهريالفحصوبواسطة.جراماً)15(الىيصلللخصيةالطبيعيالوزن

للحيواناتالمكونةللخلاياكلياًوفقداناًانحلالاًأنوجدالخمرمدمنيخصىلأنسجة

المنويةالقنواتسمكانخفاضإلىبالإضافة،الخصىتلكأنسجةآصابقدالمنوية

Seminiferous)تصنيعهابعدالمنولةالحيواناتنقلعنالمسؤولة tubules،)الأمر

)72(.بالعقمالإصابةثمومنالنمو،الكاملةالمنولةالحيواناتقلةإلىيؤديالذي
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"أ(1فيتامينفيالحادالنقصإنبلذلكفيالوحيدالسببهوهذاوليس

كذلكيساعدانطبيعيبشكللوظيفتهمااْلخصيتينلأداءاللازمينالزنكوعنصر

الخمور.تعاطيعلىالمدمنينعندالخصيتينقصورأعراضظهورفي

متوفين،لشبابخصيةألفمنيقربمابفحص"سيموند"الدكتورقاموقد

للحيواناتالمكونةالخلاياأنفوجد،الكحولعلىمدمنينمنهم06%()كانحيث

إلىأدىمماونشاطهاقوامهاالكحوليالإدمانأفقدهاقدخصاهمفيالمنوية

1)بالعقمإصابتهم nfertility).

Loss)الجنسيةالرغبةفقدان-3 of libido)والُعنّة(Impotence،)تبلغحيث

8%(.-7ْ)ْنحوالمدمنيناوساطفيانتشارهمانسبة

واللحية.العانةشعرتساقط-3

.البروستاتغدةضمور-4

(:Spermatogenesis)المنولةالحيواناتتكوينعمليةتأثر-5

لكلجم(.8/-.،)4بمقدارلمرةولوالكحولتعاطيأنالباحثونوجدفقد

للحيواناتالعامالشكلفيتغيراتحدوثفييتسببالشخصوزنمنكيلوجرام

إلىيؤديقدمماذيلهأوجذعهأوالمنويالحيوانرأسفيتشوهات؟مثلالمنوية

)72(.مشوهينأطفالإنجاب

الحيواناتفينقصإلىيؤديقليلةبكمياتولوالخمرشربأنوجدكما

الذيالمنويالسائلفيالمخاطيةالموادلزيادةنتيجةوحركتهانشاطهاوقلةالمنولة

.الكحولعنالناتجالمستمرتهيجهابسببالبروستاتغدةتفرزه

عندانتشارهنسبةتصلوالذيالعقمإلىالنهايةفيتؤديالعواملتلكوكل

08%(.-07)منالمدمنين
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الحيواناتإلىيعيدالخمورتعاطيعننهائياًالتوقفأنالباحثونوجدوقد

الأطباءينصحولذا.السابقفيعليهكانماإلىعددهاويعودحيولتهاالمنولة

الخمر.شرببتجنببالعقمالمصابينالزوجين

جاءام،869لعامالعموملأطباءالبريطانيةالملكيةبالكليةخاصةنشرةوفي

وتعطيلالعنّةيسببالكحولعلىالإدمانأنعلمياًالثابتمنأصبح)لقد:يليما

..الجنسيةالوظيفةأداء

نصفنحوأنامSAYعامفي"برات"و"مورجان"الباحثانوجدكما

الرغبةفيوضعفالجنسيةالوظيفةفيخللمبئيعانونالكحولعلىالمدمنين

مصابينيكونواأندونالثديينفيوبروزالخصيتينفيوضمورالجنسية

العياداتتزورالتيالعقمحالاتمن09%()نحوأنوجداكما.الكبدبأمراض

نقصمنيعانونكانوامنهم)45%(إنحتىالخمور.تعاطيعلىالمداومةسببها

الكحولمنوحدات)4-6(شربعلىمداومتهمبسببالمنويةالحيواناتعددفي

)71(يومياً(0

:(وللأءه925؟5ءمءولأ5)+الاسقروجينهرموقنسبةارتفاعفىدورالكحول.

الأنوثةهرمونمنبسيطةكميةجسمهفييفرزالرجلأنطبياًالمعلوممن

التستوستيرونالذكورةهرمونجانبإلى(estrogen)الاستروجين

(Testosterone)للمرأةبالنسبةالحالوكذلك.

الكبد،وهواتزانجهازالإنسانجسمفيجعلعلاهفيجلالبارئولكن

المرأةعندالذكورةهرموننسبةفييتحكمأن-اللهبفضل-الكبديستطيعحيث

اللههيأهاالتيالانزيماتبعضخلالمنوذلك.الرجللدىالأنوثةوهرمون

.!بِمِقْدَارٍعِندَهُلنَيءٍوَكُلُّ):تعالىقال،محكمبتدبيرالأمورفتسير.الغرضلهذا
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علىالمدمنينلدىيحدثماوهو-وظائفهوتأثرتالكبداعتلإذاأما

يؤديمما،الدمفيغزلربشكليزداد(1"الاستروجينالأنوثةهرمونفإن-الخمر

05%()نحوتصيب(والتيFeminization)الرجللدىالأنوثةأعراضظهورإلى

المدمنين.من

يلي:ماالأعراضتلكومن

المدمنين.من02%()نحويصيبوالذي(ث!ynecomastia)الثديينحجمبروز-ا

Spider)العنكبوتشكلعلىدمويةظهورتجمدات-2 naevi)ًعلىوخصوصا

والوجه.والعنقالصدر

.وخصوصاًالأردافالمرأةلدىالشكلبنفسالرجلجسمفيالدهوقتوزع-3

Palmar)الكفينراحةفياحمرار-4 erythema.)

الأنثى.لدىتوزعهمثلليصبحالعانةشعرشكلتغير-5

أمرهم،رجالخمسةفيهاأشركتجريةجودونز""جاريالدكتورأجرىوقد

وفي.واحداًطعاماًخلالهاياعلونكانواأيامخمسةلمدةالشرابعنبالامتناع

مجهرياًلفحصهامنهمواحدكلمنالكبدأثسجةمنعينةأخذتمالسادساليوم

واستمرت.الذكورةهرمونيحطمالذيالكبدانزيمنشاطدرجةقيستثم

ثلاثكليومياًبالعصيرالممزوجالوشمكيمنكأساًمنهمرجلكلباعطاءالتجربة

الانزيمنشاطفيزيادةلوحظالعيناتأخذوعند.أسابيعأربعةولمدةساعات

41().الطبيعيمعدلهأضعافخمسةإلىوصلحتىالذكورةلهرمونالمحطم

المدمنة4المرأةعلىتأثيرالكحول

بالآتي:فيصاب،الكحولتأثيرمنالمدمنةالمرأةلدىالتناسليالجهازيسلملا
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والبروجسترون(estrogen)الاستروجينالأنوثةهرموناتإفرازفينقص-ا

(progesterone).

العقم.إلىيؤديمماوقنواتهماالمبيضينضمور-2

الطمثبانقطاعالغالبفيالمرأةتصابحيث،الشهرلةالدورةفياضطراب-3

الدورةأتتاءالدمكميةفيمفرطةبزيادةحيانأأأوه+9+!("مم)!ح

(Menorrhagia).

(.Menopuause)اليأسسنالمرأةبلوغسرعة-4

Spontaneous)المتكررالتلقائيالاجهاض-5 abortion.)

8(05.+.5)التفاسليةاكأمراضانتقالفىدورالكحول"

الأمراضانتقالفيالرئيسيةالأسبابأحدالكحولعلىالإدمانيعتبر

الخمرأنهوذلكفيوالسبب.والايدزوالهرش!والسيلانكالزهريالجنسية

التيوالقيمالقيودمعهافترتفعالأمر،بدايةفيالجنسيةالرغبةقوةمنتزيد

مماالشريكانتقاءفيالتمييزبذلكفيقلالحياءولزول،الإنسانجماحتكبح

الجنسية.الأمراضانتشارإلىذلكيؤدي

بالأمراضالمصابينمنشخصاً)314(بفحص"فورل"البروفيسورقاموقد

بالعدوىأصيبواالإناثمن65%(ء)5والذكورمن%(06v)4أنفوجدالجنسية

أثناءحدثتالسفاحيالحملحوادثأغلبيةأنوجدكماسكر.حالةفيوهم

السكر.)44(
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لتاسعالفصلا

والنسلالعملالخمرعلىأفكلار

أثرهيتعدىبل،فحسبالمدمنجسمعلىالخبيثالسمهذاتأثيريقتصرلم

الخمر.شربعلىمدمنةأمهأنسوىلهذنبلاوالذيأمهرح!افيالجنينإلى

مدىتوضيحويمكن.المشيمةخلالالنفاذعلىفائقةبقدرةالكحولولتميز

بيضأن:ومنهاالعلميةالتجارببعضخلالمنالخلايانموعلىالكحولتأثير

ميتةتجيءالدجاجفراخفإن،الكحولمن)3%(بممزوجبماءدهناذاالدجاج

يأتيالجديدالمخلوقفإنالقشرةداخلالبيضةتخلقتإذاأما،القشرةداخل

.الحياةيفارقحتىقصيراًأمداًإلايلبثلاجداًوهزيلاًجداًالحجمصفير

نفسفكانتمولدهابعدقططأوصنيرةكلابعلىتجاربعدةأجرلتكما

تكنلمأنهاولوحظتكبرولمتنملمحيث،الكحولمنيسيربقدرتغذتماإذاالنتيجة

والحيوية.النشاطعديمةحزلنةكئيبةكانتبل،السليمةاترابهامثلوتمر!تلعب

الخمر.معاقرةعنالحاملامتتاعوجوبعلىالأطباءيجمعولكاد

الجنينبمتلازمةيعرفمافهوأمهرحمفيالجنينيصيبماأخطرأما

Fetal)الكحولي alcohol syndrome،)0015:)1الداءهذاانتشارنسبةوتبلغ

)66(.المواليدمجموعمن06(:ْا-

ومتخلفاًالوزنناقصخلقياً،مشوهأالمرضبهذاالمصابالطفلويولد

الطفل:علىتظهرانيمكنالتيالتشوهاتومن.عقلياً

.الرأ!حجمصفر1-

الأذنين.فيتشوهات-2

العينين.فتحتيفيضيق-3

الجبهة.بروز-4
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القدمأصابعوتحول،الأصابعبعضكانتتاءوالرجليناليدينأصابعفيعيوب-5

المخلب.شكلالىاليدأو

الأذينينبينالفاصلالجدارفيفتحةوجودمثل؟القلبصماماتفيعيوب-6

البطينين.أو

الطفل.نموبطء-7

.الوزننقص-8

.الدماغأجزاءبعضلتحطمنتيجة.العقليالتخلف-9

منالأولىالسنةفيوخصوصاًالأطفالهؤلاءعندالوفياتنسبةوترتفع

نهايةعطلةأي"السبتليلة"بأطفالالأطفالهؤلاءتسميةاشتهروقدالعمر.

ثملحتىشرب:يقالالسكرحتىأيالثمالةحتىالأبوانيسكرحيث،الأسبوع

48(.صللزمخشريالبلاغةأساسفي)كما.ثملنشوانوهو

وجراحتها-العظامأمراضأخصائي-"صقالعدنان"محمدالدكتوريذكر

اهـ704سنةتركيافيالمنعقدالإسلاميالطبمؤتمرفيقدمهالذيبحثهفي

متلازمةحولحديثةأبحاثأجريت"لقد:يليما(1العظامومرض"الكحولبعنوان

الكحولي،بالإدمانمصاباتحواملنساءثمانيدرستحيث،الكحوليالجنين

الجانبيةبالأعراضواصابتهنالكحوليالإدمانبسببالمشافيأدخلنمنهنسبع

الثمانيالسيداتأطفالفحصوعندإلخ(...ارتعاشيهذيان،)رجفانللكحول

لديهمالأطفالمنوأربعة،الثمانيةالأطفاللدىللعينقصيرجفنوجودتبين

الكفخطوطفيتغيراتلديهمكانمنهموخمسة،الأنفجانبالجلدفيانثناء

كما،قلبيةتشوهاتلديه!امنهموخمسة،حركاتهاوتحددالمفاصلفيوتشوهات

نموهم.آثناءوالعصبيالعقليالتطورفيتأخرلوحظ
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أمهاتمنالولادةبعدالأطفالوفياتنسبةأنوجدأخرىدراسةوفي

)2%(.تتجاوزلاالطبيعيةالنسبةبينماا%(،)7تبلغالكحولعلىمدمنات

ويصلبسرعةالمشيمةيخترق""الكحولالايثانولأنلوحظولقد:يقولثم

بعضوبإجراء،المدمنةالأمدممستوىيعادلالجنيندمفيعالمستوىإلى

فيونقصالخليةعلىللكحولسامتأثيرلوحظالحيواناتعلىالتجارب

D)النوويالحامض * A)كذلك.الخليةانقسامفيوخللالخليةفيوالبروتين

ويمكن.العقليوالتخلفالرأسوصغرالكحوليالإدمانبينقولةعلاقةوجدت

بمتلازمةللإصابةمعرضينالكحولعلىالمدمناتالأمهاتأطفالثكاعتبار

العقلي.التخلفمنبدرجاتيصابونالأطفالمنوالبقية،الكحوليالجنين

عنتنشرحالاتثلاثأولىعنتقريراًالباحثوقويقدمقائلاً:يستطردثم

مرضعلاماتولادتهنلدىأظهرنالغوليةالمشروباتعلىمدمناتأمهات

PunctateEpiphysis)النقطيالمشاشة Disease Associated WithFetopathy)£

الجفينمتلازمةلمرضالسريريةالعلاماتكانتالثلاثالحالاتهذهوفي

منقطةمشاشاتوجودأظهرالثلاثةللأولادالشعاعيوالتصوير،كاملةالكحولي

فيتكلسهناككانحالتينوفيوالعجز،الرسغوعظامالفخذرأسمستوىفي

تنسجنقصلوحظكماالرغامى،فينقطيتكلسإحداهاوفي،القطنيةالفقرات

(ypopisia)منواحداًترافق؟الثلاثالحالاتمنأخرىواحدةفي-عضديول

فيجديدةنظريةإلىقادنا-الولادةحديثيالأطفالهؤلاءفيالمرضينهذين

عنوالناجمالأمهاتفي)ك(فيتاميننقصأن:مفادهاالمرضيةالفيزلولوجيا

مرضمنطفيفبقدرالوليدإصابةفييتسببالكحولعلىالمزمنالإدمان

9()ْ".المكتسبالنقطيالمشاشة

دولمختلفمنالعلماءبعضأقوالالىفيهانستمعبجولةلنقموالآن
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نتيجةالرحمفيالجنينيصيبالذيالضررمدىفيهالنايشرحون،العالم

الخمر.علىوالدتهإدمان

4المتحكةلولاياتا-ا

واشنطن:جامعةمن"جونسنكينيت)1و"سميت"ديفيدالدكتوران:ئذكر

بأطفاليجيءقدالحملفترةأتتاءالكحوليةللمشروباتالحاملتناول"أن

نأذلك.أمهاتهمبطونفيأجنةكانواعندمالهمحدثتبأمراضمصابين

المشروباتالأمتناولنتيجةتنشأالجنينتصيبالتيالمرضيةالأعراض

41()110الكحولية

"نحيط:فيهجاءتحذيرأالأمريكيةأتلانتاولايةفيالطبيالمركز:%صدر

تأثيرلهالحملفترةأثناءالكحوليةالمشروباتتتاولأنالحواملىالسيداتعلم

الكحولمنأوقياتثلاثالحاملتناولتاذاالخطورةوتشتد..الجنينعلىسيء

حالةفيالجنينعلىالخمرتأثيرمدىبعديتحددولميومياً(كاسات)لست

فإن.قلتمهماكمياتأيةتعاطيمنأيضأنحذرأنناالامنها،قليلةكميةتعاطي

l(4)0"الأجنةتصيبالتيالمرضيةالأعراضمنلهاحصرلاأشياءتعنيالخمر

أوقيةتتاولأن-واشنطنجامعةفيالباحث-ليتيل""روثالدكتوروجد:

(1)15الطفلوزنمنيقللالحملقبلأشهرستةلمدةيوميأالكحولمنواحدة

منالثامنإلىالخامسمنالأشهرخلاليومياًواحدةأوقيةتتاولوأنجراماً،

(41).جرامأ015()الطفلوزنمنيقللالحملفترة

كلمعينشأالحملىعلىالخطرأنالطبيةالأوساطفيمعروفأباتلقد:

.الولادةيوموحتىأشهربستةالحملقبلالأمتحتسيهاخمرقطرة

فيترتفعالخمريشربناللائيالأمهاتأطفالأنعديدةدراساتأثبتتكما
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القلب،نبضمعطبيعيةغيرأصواتووجود،القلبفيالهمهمةأمراضأوساطهن

للإصابةعرضةأكثرثمومن؟الأذنبالتهابللإصابةعرضةأكثريكونونكما

وظاهرة،بالحولالإصابةنسبةبينهمترتفعكما،العينينرموشبىوتساقطبالصمم

الأطفالهؤلاءإصابةفيتتمثلالظاهرةتلكم،انتباههملفتتللباحثينبرزتأخرى

أكثرالأطفالأولئكيصبحوبذلكالفخذ،أعلىعظامفيضعفعنهينجمبمرض

اهـ(.604الأولربيع27العددالنور)مجلة.الفخذعظمبكسورللإصابةعرضة

عدد-أمريكافيالصادرةالسنويةوالصحيةالطبيةالمجلةفيجاءوقد:

الآراء"اختلفت:فيهقال"روجرس"للدكتورمقال..-ْوالولادةالحملعنخاص

بعضرأىوقدالخمر.شربتجاهالحاملالسيدةتفعلهأنيجببمايتعلقفيما

وأكميةبأقلكانولوحتىالجنينتأثراحتماللتجنبالكاملامتناعهاالعلماء

لايومياًكأسينأوكأسشربأنالبعضراىبينما.المتكررةالصفيرةبالكميات

الخصوصبهذاالمؤكدةالمعلوماتإلىالتوصلحينوإلىللخطر.الجنينيعرض

."الكحولياتمننوعأيشربالحاملالسيدةتتجنبأنالحكمةفمن

يولدونالذينالأطفالودراسةتتبعتمام739عام"في:بقولهيستطردثم

والطولالوزنفيأقلانواكالأطفالهؤلاءأنفلوحظالخمر،يعاقرنأمهاتمن

حجبمصغرمنيعانونالأطفالهؤلاءأنلوحظكما،ولادتهمساعةالطبيعيينعن

وأعراض،الفمباطنبأعلىوشقوقوالأرجلالأيديمفاصلفيوقصورالرأس

أولئكأمخاخوبدراسة..الولادةعقبتوفيمنومنهم..القلبفيعاديةغير

أمافعلاً،مفقودةالمخأجزاءبعضوأن،التكوينضعيفةأنهاوجدتالأطفال

القدرةوفي،الذهنيالنموفيقصورعليهملوحظفقدالنجاةلهمكتبتالذين

4)1(0العضلاتبعضاستخدامعلى

بريطانيا2-4

عظيم"شربعنوانام79Aعامللأطباءالملكيةالكليةتقرير:ئذكر
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فييتسببأنيمكنوالكيماوياتالأدولةمنكغيرهالكحولأن:يليما،(ومتفاقم

منها:الحاملللمرأةعدةمشكلات

عدةأثبتتفقد.الأولىنموهمراحلفيللجنينالوراثيةالصفاتتحطيم-ا

علىالموجودةالوراثيةالصفاتتركيبفييطرأكبيراًتغيراًأندراسات

التغييرهذابينالباحثونربطكماالخمور،مدمنيعندالكروموسومات

الضعفبمقداريفوقالذي-التلقائيالإجهاضحدوثمعدلارتفاعوبين

الفرصةأنوجدكما،-الأخرياتالنساءمنغيرهنعنالمدمناتعند

.القادمالحملفيالإجهاضمنالنوعهذاحدوثلتكرركبيرة

لكميةالحاملالسيدةتعاطيأنعلىالباحثونهـلؤكد:بقولهالتقريرويمضي

الثلاثةالأشهرخلاليومياًجراماً(16-)8وحدة2(-1)تعادلالكحولمن

التاليةالثلاثةالأشهرفيالإجهاضلحدوثأكبرفرصةيتيحالحملمنالأولى

الضعف.بمقدار

24(-)16منالأياموهيالجنينعمرمنالأولىالأيامفيالأعضاءتكوّنتعطيل-2

الأعضاء.تلكبنيةفيبالفةتشوهاتحدوثإلىيؤديمما

منالأولىالأيامفيالأنسجةفييحدثالذيالسربغالنموعمليةتأخير-3

الدماغتأثرأالأنسجةواهم(،YA.-731منوخصوصاًالأيامالجنينعمر

1(0)82(العقليبالتخلفالطفلإصابةالىيؤديممابالغاً،تأثرأيتأثرالذي

،الياباق-3

تساهمالكحوليةوالمشروباتالتدخينأناليابانيةالصحةوزارة:%علنت

حديثأ.المولودوالطفلالجنينوفاةفيكبيربمقدار

حالاتمعوفاةحالة)502(مقارنةفيتأكدقدالربطأنالوزارةوذكرت

والعشرينالتاسعالأسبوعمنتستمرالتيالولادةقبلمافترةخلالسليمةكثيرة
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تسعفيالطبيةالمؤسساتفيالولادةبعدالأولالأسبوعإلىالحملمن

.مسبتمبرفييابانيةمحافظات

من)306%(بنسبةكنالتدخينتعودناللائيالأمهاتأنالدراسةاظهرتوقد

المحنة.مننجيناللواتيمنللمجموعةا%!/)5بنسبةمقارنةالولادةقبلالوفياتمجموع

ميتينأطفالاًانجبناللائيالأمهاتمن)25%(أنكذلكالدراسةوأظهرت

فيما،الأسبوعفيأيامأربعةمنأكثرأوأحياناًالكحوليةالمشروباتتعاطينقد

هذهمثللهنتكنلمالقبيلهذامنخبرةلهنتكنلمممن%()4/)4أنظهر

ام(.15/12/869بتاريخالصادرعددهافيالرلاضجرلدة)عن.العادة

فرنسا)-!ا

كليةفيالهضميالجهازأمراضأستاذالنجار""مصطفىالدكتور:ئؤكد

السكيرين،بينمنتشرةفالعنَّةالأولاد،إنجابعن"وأما:بقولهببارش!الطب

تأثيرمنللكحوللماأجسامهممختلففيبعاهاتيصابونماغالباًوأولادهم

عقليأمتأخرولدعنمثلاًفرنسافييقالأنالمألوففمن،النطفةفيفتاك

)94("0المسكراتتتاولفيهيكثرالذياليوم-الأحديومابنأنهوجسميأ

والسمامة"الغوليةالمعنونبحثهفي"العلمي"أملالدكتورالأستاذ:ئذكر

باكستانفيالمنعقدالإسلاميالطبمؤتمرفيألقاهوالذي"والإسلامالطببين

بباريسالطباكاديميةإلى"لاماش"الأستاذقدمهبحثفي:يليمااهـ،4ْ5عام

التيتجربتهلخص-الغوليينبنسلالاهتمامكثيروهو-ام769عامفي

الأطفالمنللغوليينطفلا0335ً()بينمن:يليفيماسنة)37(استغرقت

أخرىبأمراضمصابينآباؤهمكان09(0)!نفسيةأوبدنيةبشذوذاتالمصابين

كلهمالمفحوصينالأطفالمن4%()ْأيطفلاً،0125()أما،الغوليةعلىزائدة

آبائهم.غوليةعنناجمةشذوذاتبهمكانت
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للدراساتالوطنيالمعهدأجراهالذيالاستقصاءأظهرفقدالوقتنفسوفي

ترتفعالولادةعندالجنينموتأنتبين،امرأة9(...)علىالطبيةوالأبحاث

منسنتيلترمنأكثريستهلكناللاتيالنساءيخصفيما2%(ر)5بمعدلنسبته

(10)98(.اليومفيالخمر

ألمانيا5-4

منجيشاًالاليستالكحوليةالمشروباتبأن"جروبر"البروفيسور:ئذكر

يتلفطاعونهيثم،الجراثيمبمختلفيفيضوينبوعاً،المعضتلةالأمراض

منولدومن،الوضعأوالحملخلالالجنينيقتلأوالتخلققبلالمنويةالحيوانات

فإنهالمهدفيفتكهمنيفلتأنلهقدرإذاأما،مهدهفيالموتعاجلهحياهؤلاء

الملازمة.العاهاتأوالمعضلةللأمراضمعرضاًسيعيش

منهاالتلقيحوخلاياالتناسلغدةيصيبالذيالتسممإن:بقولهيؤكدكما

كمامنها،أعدادبضعأوواحدةذريةإنجابيشملمؤقتاًتأثيرهيكونأنيمكن

(41).مصيريةالأضرارفتصبحالجيناتفيدائمةبتبدلاتالتأثيريحدث

وأن،غيرهممنسناًأصغريموتونالكحولشاربيبأنآخرعالمويؤكد

كما،بينهممنتشرالعقموأن،غيرهممنأسرعأعضاءهميصيبوالعطبالضعف

الكحولالمرأةشربوأن،طويلبزمنغيرهمقبلالكحولشاربيالعقميصيب

31().الجنينمكوناتأحدهيالتيالبويضاتيفسد

مدير-ليبربيرنتالأستاذيعتقد":العلمي"أملالدكتورالأستاذويذكر

نسوةثلاثمنامرأةأن-بفرانكفورتجوتهلجامعةالطبيالتعليميالمركز

يولدأنتترقبأنيمكنهاكبيرةكمياتتشربلمطنحتىبانتظاميشرين

)98(.الخلقةومشوهمعوقاًمولودها
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4()سابقأالسوفيتيالالخاد-6

إلىمنهمقتطفاتوصلت،السوفيتيةالعلوملأكاديميةسريتقرير:بمشف

فيالمولودينالرو!الأطفالمنا%(6/)5حواليأنمفادهبرس،فرانسوكالة

9عام AYمتخلفونام.

البثمبيبةباسمالناطقةالسوفيتيةالشهرلةالشيوعيالشبابمجلة:خذرت

مما؟مخمورونوهمالزوجيةعلاقاتهميمارسونالسوفيتانمنالسوفيتية

مساهمةيعتبرفيماالمجلةونصحت.طبيعيينغيرأطفالانجابفييتسبب

)سابقاً(غورباتشوفالرئيسبدأهاالتيالإدمانمكافحةحملةفيجانبهامنجديدة

التامة.الرصانةظروففيتمقدالحمليكنلماذاأنفسهنيجهضنبأنالنساءونصحت

هوالأفضلفإنسكرحالةفيتمقدالحملكانإذاأنهالمجلةوذكرت

جداً.متأخراًالوقتيصبحأنقبلالجنينمنالتخلص

شهرأثماءالكحولتناولعنالامتتاعإلىالجنسينمنالشبابالمجلةودعت

ذكاءدرجةفإن!لاذلك،الأمراستلزماذاالحملمنعوسائلاستخدامأوالعسل

الذكاء.مستوىمتوسطمن02%()بنسبةأقلالحالاتأفضلفيستكونالطفل

وأمهاتآباءمنأنجبواالمشوهينالأطفالمنفقط)5%(أنالمجلةوأضافت

عنفتنتجالمشوهينالأطفالحالاتمنالعظمىالغالبيةأماالخمور،علىيدمنون

عينةعلىاجريتدراسةأنالمجلةوذكرتالسكر.أثماءالزوجيةبالعلاقةالقيام

التالية:النتائجإلىانتهتنسلهموعلىالخموريتعاطونالذينمن

عقلي.بمرضمصابونطفلأ)145(-

بالسل.مصابونطفلاً)55(-

عقلي.بتخلفمصابونطفلاً)36(-
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نموهم.اكتمالقبلولدواطفلاً)37(-

.الولادةأتتاءتوفواجنشِأ(11)-

الأطفالأنسوفيتأكاديميونأجراهاالتيالمطولةالدراسةهذهأثبتتوقد

يصابونسنواتأربعأوثلاثمنذالخمريتناولونوأمهاتآباءمنيولدونالذين

الثانوية.دراستهيتمأنمنهمأييستطيعولاالأولىالدرجةمنبضعف

يكونالضعففإنسنواتمنذالخمريتناولونوالأمهاتالآباءكانإذاأما

للمعوقين.مركزفيالطفليوضعأنوشبغي،والثالثةالثانيةالدرجةمن

قدللفودكاالمدمرةالاَثارحولسوفيتيأكاديميلباحئاسريتقريروكان

مصاباًيولدأطفالستةكلمنسوفياتياًطفلاًأنإلىوأشارموسكو،فيتسرب

متوسطالباحثويقدرالخمور،تعاطينتيجةوراثيبتشوهمصاباًأوبالضعف

63العددالنور)مجلة.السنةفيلترأ)12(بنحوام839عامللفودكاالفرداستهلاك

اهـ(.604صفر

للكحولالمفاجئالنقصأعراضمنيعانيقدمدمنةلأمالوليدأنوجدكما

(Withdrawalsymptoms)أمه.رحمفيوجودهأتتاءعليهتعودقدكانوالذي

فيوزيادة،برعشةالولادةبعدالأولاليومفيتظهرالتيالأعراضهذهوتتمثل

.)66(دمهفيالسكرنسبةفيانخفاضمعوتشنجات،طبيعيغيربشكلالحركة

ثبتحيث..الأملبنإلىالكحولتأثيرسلطانيمتدبل،فحسبهذاوليس

الموجودةالنسبةنفسهيالخمرتعاقرالتيالمرأةعنداللبنفيالكحولنسبةأن

82(.)41،.دمهافي

(Oxytocin)الأوكسيتوسينهرمونإفرازيعيقالكحولفإنذلكإلىوبالإضافة

بعدالطبيعيوضعهإلىالرحموعودةالأمثديإلىاللبنإدرارعلىيساعدالذي

(f)).الولادة
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لآباءولدناللاتيالبناتأثداءفيللّبنالمفرزةالغدةيضعفالكحولأنكما

الأمرالكحولشربفيالتماديمعالغددتلكضعفولزداد.الكحوليشربون

لابدرجةكميتهتقلأووتلدتكبرأنبمجرداللبنالمدمنبنتفقدإلىيؤديالذي

(31).وليدهاتكفي

"أنه:مفادهاللحاملمهمةنصيحةالشهيرالطبيهاريسونكتابيقدملذا

)63(حملها(10أتتاءالمسكراتتناولعنالمرأةتمتتعأنالحكمةمن

شربأنام،859عامفيوزملاؤه"باريسون"الباحثوجدفقدوختاماً

الإجهاضنسبةارتفاععلىيساعدالحملأتتاءفيمعتدلبشكلولوالخمر

يولدونالذينالأطفالنموفيتأخرأومشوهينأوميتينأطفالوولادة،التلقائي

71(!.أحياء

YM





لعاشراالفصل

لج!ؤالبويهاالخمرعلىأفمرار

سبحانهالعظيمالخالقأبدعهالذيالدقيقالميزانذلكهو..البوليالجهاز

الجسم.فيوالأملاحالسوائلميزانانه..خلقهعلىبهومنّوتعالى

والإحليل.،والمثانة،والحالبين،الكليتين:منالجهازهذاويتكون

8الكليتاق

تقريباً،اليدكقبضةمنهماالواحدةحجم،كليتينعلىالإنسانجسميحتوي

منها:عديدةبوظائفالكليتانوتقوم.جراما1025ً(نحوفيبلغوزنهاأما

.السموممنالجسمتنقية-ا

الجسم.فيوالأملاحالسوائلتوازنعلىالمحافظة-2

Acid)الدموحمضيةقلويةتوازنعلىالمحافظة-3 Base balance).

وهي:،الهرموناتبعضإفراز-4

تكولنفيأساسيأدوراًيلعبوالذي(Erythropiotein)الاريثروبيوتين-أ

الحمراء.الدمكريات

ضغطعلىللمحافظةمعقدنظامفييشتركالذي(..Renin)الرينين-ب

Renin)هوالدم Angiotensin Aldactonesystem).

)د(.ب-فيتامين

(.Prostaglandin)ينندجلالبروستاا-د

الأمينية،الأحماض:مثلالجسميحتاجهاالتيالحيولةبالموادالاحتفاظ-5

.والأملاح،الدهونالجلوكوز،

احتياطياًلهجعل-علاهفيجل-المولىفإنالعضوهذالأهميةونظراً
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الأخرىفإن،كليتيهإحدىلفقدالإنسانتعرضفإذا،الكفاءةبنفسإ!.تبخر

الوحداتمنوحدةكلإنبل،فحسبهذاوليس،يرامماأفضلعلىبالعملتقوم

ومصنعاًمستقلاًكياناًتعتبر(،Nephron)بالكليونتعرفوالتيالكليةتكونالتي

الإنسانفإنلذا،الوحداتهذهمنمليوننحوعلىكليةكلوتحتويمتكاملاً،

جلالهجلالحافظفسبحانالكليةمنبجزء-اللهبإذن-يعيشأنيستطيع

.!الرَّاحِمِينَأَرْحَئموَهُوَحَافِظًاخَيْرٌفَاللَّهُ)القائل

فيالأملاحمعياريةنسبةزادتاذاالسويالإنسانفيأنهبالذكروالجدير

الغدةمنالخلفيالجزءعلىمباشراًتأثيراًتؤثرفإنها(،Osmolality)الدم

Posteriorأالنخامية Pituitary gland،)المضادالهرمونلإفرازتتحفزالتي

الماءبذلكفيحفظ،البولإفرازمنالكليةيمنعبدورهوالذي!(5)ولالبوللإدرار

تحفظوبذا،الأملاحنسبةفياتزانيحصلالعمليةهذهوبواسطة،الجسمفي

تعالى:قال،البديعالميزانهذاهيأالذياللهبفضلالخللمنالجسموظائف

.!شَيْءٍكُلَّأَتْقَنَائَذِياللَّهِصُنْعَ!

الكليقين؟التأثيرعلىفيدورالكحولفما

الأمر،البوللإدرارالمضادالهرمونإفرازمنعفييتركزالكحولتأثيرإن

،المياهدورةمعصداقةيعقدفتجدهالسكير،لدىالمتكررالتبولإلىيؤديالذي

لاكليتيهلأن،ثانيةمرةإليهاالحنينيشدهحتىمنهايخرجيكادلاحيث

جسمه.فيبالماءالاحتفاض!تستطيعان

بكمياتالبيرةيشربونالذينأولئكوخصوصاًالكحولمدمنيأنلوحظكما

إلىيؤديمما،الهرمونهذاإفرازيزدادأيالعكسعندهميحدثقد،كبيرة

بالتسممطبيأيعرفماويحدثالجسمفيالماءنسبةفتبرتفع،البولانحباس

Water)المائي intoxication.)الكميةهذهمعتتعاملأنكُلاهمتستطيعفلا
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السوائلتوازنعلىالحفاض!علىقدرتهاتفقدثمومنالسوائلمنالهائلة

وخصوصاًالجسمفيالأملاحتركيزتخفيفذلكعنفينتج،الجسمفيوالأملاح

البيرةشاربيبمتلازمةالظاهرةهذهعلىأطلقوقد(،Hyponatremia)الصوديوم

(Vr).(Beer drinker' ssyndrome)

أمراضمنيعانونالذينالمرضىعندالهرموقهذانسبةفيارتفاعلوحظكما

السابقة.النتيجةنفسإلىيؤديالذيالأمر،الكحولإدمانعنالناتجةالكبد

وفقدانبتشنجاتالمرلضإصابةفهوالصوديومانخفاضضررأما

الوسطىالقنطرةنخاعبانحلالالمرلضإصابةذلكمنوالأخطر،الإحساس

(Central pontine myelinolysis)قدالكلامفيبصعوبةالمريضيصابحيث

أطرافه.جميعفيتاموشللالبلعفيصعوبةمنيعانيكما،للنطقبفقدهينتهي

.)73(المرضلهذاعلاجيوجدولاشهر،خلالبالموتينتهيوقد

والفوسفورالمغنسيومأملاحنقصفييتسببالكحولفإنذلكالىبالإضافة

.والبوتاسيوموالكالسيوموالزنك

الآتي:فييتسببالمغنسيومفنقص

.وتشنجاتوتكزز،وهذيان،رعشةومنهاالعصبيالجهازعلىتأثيرات-ا

ء(.C)ثاالقلبتخطيطموجاتفيتغيرات-2

(Pseudohypoparathyroidism)الدرقيةجارالغدةلعملمؤقتانخفاض-3

.العضلاتاعتلال-4

.والفوسفاتالبوتاسيومنقص-5

نقصهفإنالخمور..شاربيبينشائعاًنقصهيعتبروالذي..الفوسفاتأما

إلى:يؤدي
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.(Rhabdomyolysis)العضلاتتحلل-ا

الدموية.الصفائحوظيفةفيخلل-2

العصبي.الجهازفيخلل-3

القلب.هبوط-4

Renal)نبيبيكلويحماض-5 tubular acidosis.)

جراءمنماتواوالذينالبيرةشربعلىالمدمنينأنوجدفقد..الزنكأما

الزنكعنصرفيبنقصأصيبواقد(،Cardiomyopathy)القلبعضلةاعتلال

أكثرهم،الزنكعنصرفينقصعندهمالذينأنوجدكما.قلوبهمعضلاتفي

TV(.)الارتعاشيبالهذيانللإصابةغيرهمدونعرضة (Delirium Tremens)

.والتشنجاتبالتكززالإصابةفينقصهفيتسبب..الكالسيومأما

وشللواعتلالها،العضلاتضعفإلىنقصهفيؤدي..البوتاسيوموأما

.الفجأةموتإلىيؤديمماالقلبعضلاتوبخاصة

،(Glomerulonephritis)كبيباتهابالتهابتصابالكليةفإنذلكإلىبالإضافة

Renal)الكلويوالفشل failure)الحبيبيوالضمور(Granular atrophy)حيث

حليماتهاموتأوالتليفأوبالتشحمأصيبتوربما،الكحوليةبالكليةحينهاتعرف

(Papillarynecrosis).

بالقولنجالإصابةفيكبيراًدوراً-الأبيضالنبيذسيماولا-الكحولويلعب

البولية.المسالكفيحصىوجودترافقمعوذلكالكلوي""المغص

(03).المخاطيغشائهإثارةفيالكحولفيتسببالإحليلأما

4الدمضغطوارتفاعالكحول"

وقد.الدمضغطبارتفاعالإصابةفيشيوعاًالأسبابأكثرمنالكحولىيعتبر
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يلي:مامنهانذكر،الدمضفطعلىالكحولبتأثيرتتعلقدراساتعدةأجريت

بمقدارالدمويالضغطمعدلزيادةفييتسببالكحولعلىالإدمان:أن

لحالتهيعودوالذيوالانبساطيالانقباضيللضنطينزئبق/ملم(1.-)5

)73(الخمور.تناولعنبالتوقفالطبيعية

الباحثبهاقامام089عامفي"سابقاً"يوغسلافيافياجرلتدراسةوفي

الوفياتنسبةمنالكحولتتاولفيالإفراملأنوجدواحيث"وزملاؤه"كوزارفيك

للكأكدكما.الدملضغطرفعهبسببوذلكضعفعن،إلىالدماغجلطهمن

71().ام859عامفي"كيندال"و"ويلكينز(1منكلالنتائج

منالضغطارتفاعلعياداتالمراجعينثلثأن"بوتروزملاؤالعالموجد

يعتبرالأقلعلىمراجعينثلاثةكلمنواحدأوانالخمور،تعاطيعلىالمدمنين

71().لديهمالدمضغطارتفاعفيوالمباشرالرئيسيالسببهوالكحول

الكحوليتعاطونلاالذينمنا%(.)أن"،وزملاؤه"كلاتسكيالباحثوجد

ما"أي.يوميأجرامأ(03)وحدة2(/)5بنحوتقدرقليلةبكمياتيتعاطونهوالذين

بينما،الدمضغطفيارتفاعمنيعانونأنهموجد"1البيرةمنوربعاًكأساًيعادل

يوميبمعدلالكحوليتعاطونالذينأولئكعند02%()مناكثرإلىالنسبةتصل

زادتكلماالدمضغطازديادلوحظكماجراماً(012)وحدة(1)5بنحويقدر

المستهلكة.الكحولكمية

ارتفاععنالناتجةالدماغجلطةحدوثنسبةأنالدراساتأثبتتوقد

عندحدوثهامراتثلاثتفوق،للكحولالمتعاطينالشبابعندالدمضغط

حدثتالشبابعندالدماغجلطاتحالاتمن2%()ْنحوأنوجدكما.غيرهم

83()82،.الكحولمنكبيرةلكمياتتتاولهمبعد
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مركزمنسالونين(1.د11برئاسةالفنلنديينالأطباءمنفريق:ئوصلى

ضفطارتفاعبينإيجابياًترابطاًهناكأنإلىالمامةبالصحةالخاصةالأبحاث

الخمور.وتتاولالدم

بينأعمارهمتتراوحوامرأةرجلاً)9847(شملتعشوائيةلعينةدراسةففي

العينةهذهأفرادلدىالدمبضفطالخاصةالبياناتمناتضح.سنة46(-04)

السعوديةالبلادجرلدة)عنالخمورتناولمعدائمأيترافقكانالدمضغطارتفاعأن

ام(.2501/869/بتارلخالصادرعددهافي

تأثيربسببأنهالدمضغطبارتفاعالإصابةفيالكحولدورالعلماءويفسر

الرينينمثلالدمويةالأوعيةفيانقباضاًتسببالتيالهرموناتعلىالكحول

(Renin،)والألدوستيرون(Aldosterone)،والكاتيكولامين(Catecholamines،)

rV'(.)لكورتيزولوا (Cortisol)
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عشرك!العافىالفصل

لعرلمجهلج!ؤاالغمرعيأاضريرأ

والمفاصل(لعضلاتوالعظاه!ا)

4لعضلاتا-ولاً:%

الإرادية(Muscles)العضلاتمنالبشريالجسمفياللحميتكون

واللاإرادية.

جسميحتويكما،الجسموزنمن04%()منيقربماالعضلاتوتكون

:أنواعثلاثةإلىوتنقسم.عضلة4(00)علىالإنسان

Skeletal)المخططةالعضلات-ا muscles)الإرادية.بالعضلاتكذلكوتعرف

.والأطرافوالجذعالرأسعضلاتومثالها

Smooth)الملساءالعضلات-2 muscles)ومثالهااللااراديةالعضلاتاو

والأمماء.المعدةعضلات

Cardiac)القلبعضلة-3 muscles.)

الملساءالعضلاتمنكلعلىالخمرأضرارعنسبقفيماتحدثناوقد

تتصلوالتيةالمخططةالعضلاتعلىالخمرأضرارنذكروهناالضلب،وعضلة

جسمفينراها-لذيالبديعالقواملإعطائهالعظميبالهيكلمباشراًاتصالأ

.!اًسْرَهُمْوَلثدَدْنَاظًقاهُمْنَحْنُ):تعالىقال،الإنسان

الأوامرإليهايرسلالذيالعصبيالجهازلسيطرةتخضعوالعضلات

العضلاتاْداءعلىذلكانعكسالعصبيالجهازفيخللحدثفإنبالتحرك

بماتصابالعضلاتأنالباحثونوجدوقدلها،اللههيأهالذيبالشكللوظيفتها

للإدماننتيجة(Alcoholicmyopathy)للعضلاتالكحوليبالاعتلاليعرف

الخمرم!75(شربعلى
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ومزمن.حاد:المرضلهذانوعانوهناك

عضلاتفيومفاجئةشديدةبآلامالخمرشاربفيصيب:الحادالنوعفأما

بالنخرالعضلاتأليافاصابةالىيؤديالذيالأمر.وضعفهاتورمهاثمجسمه

(Muscle fiber necrosis،)ويتحرر40!3!(لأاهلأ+ه3أ)5العضلاتبذلكفتتحلل

(.Myoglobinuria)البولفييظهرالذيخضابهاذلكجراءمن

عضلاتمعظمأصيبتعندماالمرضهذامنخطيرةحالاتسجلتوقد

الحاجزوالحجابوالصدرالحنجرةعضلاتومنها،بالتحللالمرلضجسم

.r(v).وغيرها

Acute)بالنخرالكلويةالأنابيبإصابةفهيالمرضلهذاالخطيرةالمضاعفاتأما

tubular necrosis،)الكلويالفشلإلىالنهايةفييؤديوالذي،(Renalfailure)،

تحللها.نتيجةتحررالذيالعضلاتخضابلتأثيرنتيجةوذلك

يأخذوالذىِ(Atrophy)العضلاتضمورفيفيتسبب:المزمنالنوعوأما

الحاد.النوعفيكماأعراضبأيالمريضيشعرأندونيومبعديوماًبالازدياد

خلاياعلىالكحوللمادةالسميالتأثيرإلىالمرضهذاسببويعزا

العضلاتتحتاجهاالتيالأملاحمعظمفيالحادالنقصالىبالإضافةالعضلات

الكحولعلىالإدمانترافقوالتيوا!لغنيسيوموالفوسفاتالبوتاسيوممثل

منالكحوليحدثهمابسببللعضلاتالدمويةالترويةانخفاضإلىبالإضافة

.للعضلاتالمغذيةالدمويةالأوعيةفيانقباض

الله.حرمهاالتيالخمرشربعنالإقلاع،المرضهذاعلاجوسائلاهمومن

وجراحتها-العظامأمراضأخصائي-"صقالعدنان"محمدالدكتورولذكر

فيالفوسفورنقص،)ان:يليماالعطام"وأمراض"الكحولبعنوانالقيمبحثهفي

إلىيحتاجفالجسم،العضليةبالخلاياالإضرارإلىيؤديالخمرعلىالمدمنين

علىوللمحافظةالانزيمات،ولتتشيطالخلايا،نشاطعلىللمحافظةالفوسفور
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هوالذيالأدينوزينفوسفاتثالثولتكوين،الحمضيةللقاعدةالسلميالتوازن

تستطيعلاالفوسفوروبدونالخلايا،بوظيفةالخاصةالطاقةجميعمصدر

وأالدهنأوالبروتينأيضبعمليةتقومأنولانفسهاتغذيأنالخلية

البيولوجية.العملياتجميعيعطلأنيمكنالفوسفورفيوالنقصالكريوهيدرات،

الباطنيالطبرئيسنائب-نوشيل""جيمسالدكتوربهيقولماوهذا

فيالكحولوجودأنرأيهففي-بدالاستكساسبجامعةالصحةعلومبمركز

وافتقارهاالفوسفوربإفرازالعضلاتقيامعنهينتجالخمرعلىالمدمنينجسم

إلىيؤديالعضلاتخلايافيالفوسفورفيالنقصوهذا.ذلكبعدفيماإليه

والعضلاتالعظامفيبآلامواصابتهالمريضضعفتتضمنمعينةأعراضظهور

(09)بالنخر(10الإحساسمنومعاناته

علىالعضلاتقدرةيضعفالكحولتعاطيفإنذلكالىوبالإضافة

العمل.هذاتأديةفيهيتمالذيالزمنمنيقللبل،فحسبهذاوليس،الانكماش

منها:نذكرذلك،لتوضيحتجاربعدةأجرلتوقد

مايؤديأن.فاستطاعالجبلفيمعينمكانإلىالصعودشخصمنطلب-ا

إعادةتموقد..بالصعودبدئهمندقيقةوأربعينساعتينفترةفيمنهطلب

المكاننفسإلىوصلأنهفوجد،الكحولمنمقداراًأعطيأنبعدالتجربة

08-05)تعاطيبعدأنهفتبين،دقائقوخمسساعاتثلاثزمنفي

عنا%(7-16)بنسبةالعضلاتإنجازمستوىيتدنىالكحولمنجراماً(

)44(.الخمر.شربدونحالتها

طعامأوأعطومجموعتينالى-واحدةسنفي-الجنودمنمجموعةقسم-2

ماإذايكافئوابأنوعدواكما،الأعمالبعضيؤدواأنمنهموطلب،واحداً

المجموعتينلإحدىسمحوقد،منهمطلبالذيالمقدارمناكثرأنجزوا

لهميسمحفلمالأخرىالمجموعةأما،بالتعبأحسواكلماالبيرةبتعاطي
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-البيرةافرادهاتناولالتي-الأولىالمجموعةأنالنتيجةفكانت.قطبذلك

النشاطذلكلبثماأنهبيد،الثانيةالمجموعةفاقبنشاطعملهمبدأواقد

الذينالآخرونكانالنهارينقضيانوقبل،التعبواعتراهالإعياءأدركهأن

أجوراًعليهفنالواقرنائهمعملكثيراًفاقبعملقامواقدالكحوليتناولوالم

العمل،المجموعتانتبادلتوجيزةفترةوبعد.أدوهاالتيالزيادةتكافيء

منشربتالتيتلكعنمنعبينمابالشرابالكحولتشربلملمنفسمح

باديءفيالسابقينكانواالبيرةأصحابفإنبعينها،هيالنتائجوجاءتقبل،

)23(بكثير.متأخرينكانواالنهارآخرفيولكنهمالأمر

ولذا..معأوالرلاضةالخمريجتمعلابأنهالرلاضةمجالعلىالقائمونيعلن

لأنهاالكحولتناولبعدمأنواعهابجميعالرياضيةالألعابمدربوينصح

الرياضي.لياقةعلىتقضي

افضلهوالخمريجتنبالذيالجنديأنعلىفيجمعونالجيوشقواداما

مشياًوأحسنهمعملاًأكثرهميكونحيث،العسكريةالوجهةمنالجنود

قامتالتيالحربفيالحرييونالنقادلاحظوقد.وجلداًصبراًوأشدهم

الجنودمنوالتعبالإعياءيدركهمكانمنأولأنالجنوبيةأفريقيافي

الجنودأماالخمور،يشربونالذينأولئكهمالطويلالزحفحينوشمقطون

تحملأوأكثرهمبأساًالجنودأشدهمفكانوايشربونهايكونوالمالذين

cr)2.منهشفاءوأسرعهمللمرضمقاومةأشدهمبلاعياءوأقلهم

مدةفيالإبرةثقبفيالخيطادخالممارسةالأشخاصبأحدأنيط

لمدةالكحوليتماطىبأنالشخصلهذايسمحولم،دقيقة02()أقصاها

ملل!يلتر)25(بنحويقدرالكحولمنمقداراًأعطيالأيامتلكبعدثم.ايام

الأيامفيللعملانجازهضعفحيث،جليلةالنتيجةوكانت.أيامولعدةيومياً

انتظامعلىالكحوللطثيروذلككبير،بشكلالكحولفيهايتعاطىكاقالتي



)44(.العضلاتمختلفبينالعملفيالتتاسق

-تيرالمبارياتبدايةقبلالكحولمنقليلتناولأنالرلاضيينبعضيعتقد-6

ياِدالعلمولكن،المباراةأثماءْالبدنيةلياقتهمستوىويرفعالجسمتنشيطإلى

تماهِتانبالتجاربويبرهن،القاطعبالدليلالاعتقادهذاصحةعدمعلى

ووخليفيةكيميائيةتفيراتحدوثالىيؤديالرياضيالتمرينقبلالكحول

.العضلاتكفاءةعلىويؤثرالجسمأعضاءفي

عد!ةالأمريكيةفلاديلفيابولايةتمبلجامعةفيالعلماءبعضأجرىفلقد

الكيميائيةالتفاعلاتعلىالكحولأثرلمعرفةوذلك،المتطوعينبعضعلىتجارب

جهودأ5َالمتصرعفيهايبذلرياضيةتمرشاتأداءبعدللإنسانالعضويةوالوظائف

،الكحولمنصغيرةجرعاتالمتطوعينبإعطاءالتجاربهذهأجريتولقد.شاقاً

اخذتالتمريزأداءوبعد،العلميةبالتجاربخاصجريتمريناداءمنهمطلبثم

بينتولقمد.الكيميائيةالتحاليلبعضعليهاأجريتحيث،متطوعكلمندمعينة

فيتمثلتطبيعيةغيرتفيراتحدوثالىأدىالكحولتناولأنالتحليلنتائج

وحمضرالبوليكوحمضالدهنيةالأحماضنسبةوارتفاعالدمسكرانخفاض

التفاعلاتعلىالكحولتأثيربسببوذلك،الدمفيالكيتونيةوالمواداللبنيك

فيإصاباتحدوثإلىالتغيراتهذهوتؤدي.الكبدفيتحدثالتيالكيميائية

.والعضلاتالكلية

مبارلاتفيالمتسابقينبمضعلىأجرلتالتيالدراساتأثبتتولقد

حدوثالىيؤديالسباققبلالبيرةتتاولأن"طويلةلمسافات"الجريالماراثون

درجةعلىسلبياًتأثيراًيؤثرمماالسباقأثماءالدمسكرممدلفيانخفاض

.الشاقالمجهودبذلعندالمتسابقتحمل

قبلالرياضيتتاولهمااذاوذلك،الطبيميةالقلبوظيفةعلىالكحولويؤثر

اضطراباتحدوثعلىالرياضيينعلىأجرلتالتيالدراساتدلتحيث،التمرينأداء
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`()9.البدنيللمجهودالرلاضيتحملمدىعلىيؤثروهذا،القلبوظيفةفي

8ملعطاا4نياًثا"

منعليههوماعلىالإنسانجسمكانلما-اللهبفضل-لولاهاالتيوهي

الجسمولأصبح!،تَقْوِيمٍأَحْسَنِفِيالإِنسَانَخَلَقْنَالَقَدْ):تعالىقال،البديعالقوام

العظامتلكلناجعل-اللهبفضل-ولكن.فيهاحركةلالحميةكتلةعنعبارة

صلبه.تقيمللجسمكدعامةلتعمل

التالية:الحقائقمنفيتضح،العظامعلىالكحولتأثيرعنأما

إصاباتوخصوصاًوالإصاباتللحوادثالأسبابأهممنالكحوليعتبر-ا

بأنواعها.والكسورالرأس

الكحوليينأنالماضيفيلوحظ"لقد:صقال"عدنان"محمدالدكتوريقول

كماالعضد،واعلىالفخذكسوروخاصةالناسبقيةمنأكثرللكسورمعرضون

وقد،العظامفيالمعادنكميةضعفالىيؤديالمفرطالكحولاستعمالأنلوحظ

عاميبينالفترةفيالكحولعلىالمدمنينمنرجال1()70علىدراسةأجريت

يلي:ماملاحظةتمولقدعامأ،الستينتبلغأعمارهموكانتام،7491-779

الصورعددكانبينما،صورة1()4الكحوليللمريضالمجراةالصورعدد:

)8(.الطبيعيينللأشخاص

الطبيعين.للمرضىبالنسبةالكسورعددأضعافاربعةللكحوليينالكسورعدد:

الطبيعية.الحالاتعددأضعافأربعةالجمجمةصورعدد:

الكحوليين.لدىالطرقحوادثعدد:إزدياد

الكحوليين.لدىالضعفبنسبةازدادالهضميةالقرحاتوعددالهضميالجهازصورعدد:

التيالمخاطرنسبةوزيادةالكسورنسبةزيادةهوالدراسةلهذءنتيجةوأهم

09()"0الكحولتتاولنتيجةالإنسانلهايتعرض
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Limb)الأطرافانضفاطبمتلازمةالإصابةفيالكحولدور-2 compression syndrome)

الخمورمدمنيتصيبالتيالأمراضأهممنالمرضهذاهـلعتبر

منعضوأيعلىفيقعوعيهالسكيريفقدعندماغالبأولحدث،والمخدرات

علىالضفطعنفينتجوالأطرإف،والصدروخصوصاًالوجهجسمهأعضاء

تحتتوجدالتي(Ischemia)الأنسجةترهـلةفينقصطوللةلفترةالعضو

جلديةفقاعاتظهورمعالمنطقةتلكفيالجلداحمرارفنلاحظالجلد،

نخرحدوثالىيؤديقدمماالعضلاتانتفاخالىبالإضافة،وتقرحات

القويالضنطلإزالةسريعجراحيتدخلإلىحينهاالأمريلزموقدفيها،

التياللفافةبوضعالجراحفيقومبينها،التيالفراغاتلامتلاءوذلكالعضلاتعلى

.العضلاتتلكتتهتكلاحتى(FasciotomY)بالعضلاتتحيط

الأنابيباصابةالعضلاتتهتكعنتتتجقدالتيالخطيرةالمضاعفاتومن

Renal)بالنخرالكلوية tubular necrosis)الإصابةإلىالنهايةفييؤديمما

.الكلويبالفشل

رئيسيتين:ناحيتينمنوذلك،بالضعفالعظامإصابةفيالكحولدور-3

يصبحوالذي(Osteoporosis)وضعفهاالعظامبلينالمدمنإصابةفيدوره(أ)

للمدمن.يقعحادثأبسطمعللكسوروعرضةهشاً،العظممعه

هذهفيالعلمرأيعنليحدتتا،القيمبحثهفي)صقال(الدكتورالىوعودة

منتتألفبحميةللجرذانالمزدوجةالتغذيةأنتبين"لقد:يقولحيث،المسألة

وأقدرتهامجموعمن)36%(بنسبةالايثانولوتتضمنغذائيةكفايةذاتسوائل

ناأظهرت(المقارنةلمجموعة)بالنسبةالفحمماءاتمناضافيةمركباتمن

لمدةوالتفذية،الكحولمدمنيفيتركيزهيماثلالمجموعةتلكفيالايثانولتركيز

المجهريةالنوياتذواتالحمراءالكرياتعددمنضاعفتبالكحولأسابيعستة

بنقصذلكترافقوقدبالخلايا،لحقصبغيضررعلىيدلمماالعظمنقيفي
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تصادفماكثيراًوتلكالحمراء،والكرلاتالعظامنقيفي(Hypoplasia)التتسج

لمحادبشكلالايثانولاعطاءفإنذلكمنالنقيضوعلى،الكحولمدمنيفي

الخلايايصيبالذيالخلويالمنشأذوالضررأما،العظامنقيفيتفيرأيحدث

Stem)الجذعية cells)بعدحتىتستمرممندةاستحالاتالىيؤديفقد

.المؤثرةالخلاياعمرمنلأبعدالغوليالانحسار

دراسةخلالمن(Saville)"سافيل"الباحئاؤجدوقدقائلاً:يستطردثم

بأنتوفواقدكانواكحوليينلأشخاصالحرقفيةالقنزعةمنمأخوذةعينات

بالنسبةالمحتوىنفسهوالممرمتوسطفيكحوليلشخصالعظامرمادمحتوى

بأنالأحياءعلىالمجراةالدراساتأظهرتوقد.السنفيمتقدمةلامرأة

فقدلذلكوبالإضافة،الكحوليينمجموعةعندتتقصللعظامالمعدنيةالمحتولات

المرتبطالنوعمنوخاصةأكثربالكسوريصابونالكحوليينالأشخاصبأنثبت

..الدظمهشاشةبفرط

العظميةالكتلةفينقصلوحظالحرقفةعظممنعيناتأخذوعند

(BoneMass).تقهبعظميةهشاشةلإحداثكافيأيكونقدالنقصوهذا

سوءإلىالعظميةالكتلةنقصسببفسروقدالفخذ،عنقكسورمثلللكسور

الكبد.وظائفلاضطراباتاوالحركيالنشاطلنقصاوللكحوليةالمرافقةالتفذية

مدمنيناشخاصلدىالأشعةباستعمالالمعادنمنالعظاممحتوىدرسوقد

المعادنمنالعظاممحتوىمننقصوجودفتبينتمختلفةوبأعمارالكحولعلى

المعادنمنالعظاممحتوىفيللفرقالمئولةالنسبةوكانتمرلضاً،ثلاثينلدى

09()3%110"3/بنحوتقدرالطبيمينالأشخاصمعالمدمنينعند

لمانتيجةالبالغينعند(Osteomalacia)العظامبلينالإصابةفيدوره)ب(

)د(.لفيتاميننقصمنيسببه
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Avascular)اللاوعائيالعظامبنخرالإصابةفيرئيسياًسبباًكونه-4 necrosis)

مرضأنهمنوبالرغم.(Femoralneck)الفخذعظمةلعنقوخصوصاً

كلاأصيباذاالحركةعلىالقدرةالمصابتفقدقدبهالإصابةأنإلانادر

)72(.واحدآنفيالوركينمفصلي

المفاصل4-ثالثأ

فتجمله،الإنسانبهايقومالتيالحركاتتنسيقمفتاحاللهجعلهاالتيوهي

حيثالخمر،تأثيرمنتفلتلاولكنها،وسهولةبيسريريدهاحركةبأييقوم

يلي:بماتصاب

:(Gout)النقرسداء)1(

حامضنسبةارتفاعإلىتؤديالتيالرئيسيةالأسبابمنيعتبرالكحولإن

بداءالإصابةفيأساسياًدوراًيلعبوالذيلأ+(؟95دامأم)كاأ+9!ئأالدمفيالبول

شديدةآلامبنوباتالمرلضيصابحيث".الملوكبداءيعرفما"أوالنقرس

بتشوهالمفاصلتصابكماالكبير،القدمأصبعمفصلوخصوصاًالمفاصلتصيب

)24(".رقمالصورة"انظر)74(.الوقتمرورمعبالغ

)24(رقمصورة

11النقرس1اداء
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'Charcot)تشاركوتمفصل)2( sjoint):

الأعصابباعتلالالإصابةفيالكحولدورنتيجةالمرضهذاويحدث

Peripheral)الطرفية neuropathy)بالألمالإحساسفقدانالىيؤديمما

تلكفتتفاقم،مفصلهتصيباصابةبأيالمريضيشعرفلاالمفاصلبعضفي

بماالمريضيشعرأندونالمفصلذلكفيتحطمإلىتؤديالنهايةفيثمالإصابة

مفصله.فييحدث

:(Patellarأأ+دا)لأمالرضفةإصابة)3(

بهايقومالتيالانبساطعمليةفيارتكازكنقطةلتعملالرضفةاللههيألقد

الركبة.مفصل

الكحوليينلدىتأذىقدالفخذعظمنهايةمعالركبةمفصلىأنوجدوقد

الركبة.مفصلحركةتحددفيوخاصةغيرهممنأكثر

هناكبأن(Baumgart)"بومجارت"الباحثبهاقامالتيالإحصائيةوتفيد

وتزداد)54%(.بنسبةالرضفةانحلالمعالركبةمفصلتأثرفيواضحةنسبة

مهددونأنهمباعتبارأكثرالكحولعلىالمدمنينالأشخاصفيالنسبةهذه

(09).الغضروفعلىبالرض
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الرابعالباب

والعقاقيرالمناعةمجالفكلارالغمرفيأ

.الدمتأثيرا!مرعلى4افىولالفصل.

المعدية.بالانراضالإصابةدورا!مرفى!النانىالفصل.

.بالسرطاقالإصابةدورا!مرفىاالثالثالفصل.

والتخديرا!راحةتأثيراخمرعلى4الرابعالفصل.

افىدوية.تأثيراخمرعلى8اكامسالفصل.
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لأولاالفصل

للىه!الخمرع!هتأثيرا

نتيجةالأحمرباللونوالمخضبكلل،دونماالجاريالنهرذلكهوالدم

من:الدمويتكون(.Haemoglobin)الهيموجلوبينمادةعلىلاحتوائه

5%(.)5ودشكل،البلازما-ا

من:وتتكون،الدمخلايا-2

الدموية.والصفائحوالبيضاءالحمراءالدمكريات

الإنسانجسميحتويكما،الجسموزنمن8%(-5/)5نحوالدمولشكل

.ليترات6(-)5بينمايتراوحالدممنمعدلعلى

بهيتمتعالذيالمتقنالإحكامفيعلاهفيجلالبارئصنععظمةوتتجلى

منها:نذكرالإنسانجسمفيحيولةوظائفمنيؤديهماخلالمنالجاريالنهرهذا

المختلفة.الجسمأجزاءإلىوالأكسجينالفذاءنقل-ا

منها.للتخلصوالاكسجينالفذاءاستقلابعنالناتجةالفضلاتنقل-2

المختلفة.الجسمأعضاءإلىالصماءالفددفيتكونهامراكزمنالهرموناتنقل-3

1(."الأيضالاستقلابتتظيم-4

الجسم.حرارةننظيم-5

.الدمقلولةودرجةالجسمفيالسوائلكميةتنظيم-6

الجسم.عنوالدفاعالحمايةوسائلتكولن-7

شَيْءٍكُلإِنَّا):تعالىقال،متناهيةبدقةقدرتقدوالخواصالصفاتتلكوجميع

البديع.الخبيرالحكيمهوصانعهابأنللعالمينلتعلن.(94:القمر1بِقَدَرٍ!خَلَقاهُ
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وأصابتهأظافرها،فيهوأنشبتإلاالدممكوناتمنجزءاًتتركلاوالخمر

.هوادةدونما

؟الدمتؤثرا!مرعلىكيف:

رئيسية:أسبابثلاثةتحتيندرجالدمعلىالكحولتأثيرإن

.العظامنخاععلىللكحولالمباشرالسميالطثيرنتيجةتحدثالتيالتأثيرات-أ

التفذية.لسوءثتيجةتحدثالتيالتأثيرات-ب

الكبد.لاعتلالنتيجةتحدثالتيالتأثيرات-ب

بها:الخمريلحقهالذيالضررومدىالدممكوناتسوياًولنستعرض

4(ء3لأ!؟35ئألاء؟)5ا!مراءالدمكريات-أ

كبقيةخلوياًتنقسملافإنهالذا-نواةلهاوليس،الوجهينمقعرةخلاياهي

ملليمتر(.1/0007)أيميكرومتر()7الواحدةالكريةقطرولبلغتتجدد-وإنماالخلايا

والانزيمات.السيتوبلازمامنوقليلوالماءالهيموجلوبينمنوتتكون

موتهامنالوقتنفسفييتميومأ،)012(نحوالحمراءالدمكرياتوتعيش

حمراءكريةمليون)502(تقريباًفيهاتتحطمثانيةكلففي،جديدةخلاياتكون

العدد.نفسويتكون

Bone)*العظامنخاعفهوتصنيعهامركزأما marro،)فهيمقابرهاوأما

(5و)4بنحوعددهايقدرالسليمالرجلففي..عددهاوأما.والطحالالكبد

كلفيمليون)804(نحوالمرأةفيتبلغبينما،مكعبميلليمتركلفيمليون

نقصعندالدمبفقرالإصابةإلىيؤديالميزانهذاواختلال.مكعبميلليمتر

العدد.زادإذاالحمراءالدمكرياتفرطX(94العدد،

كلإلىالأكسجيننقلمنتمكنهافائقةبقدرةالكرياتهذهاللهحباوقد

قال،لهتمالىاللههيأهالذيواجبهجزءكليؤديحتىالجسمأجزاءمنجزء
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.،203:الأعلىأ!فَهَدَىتَدَّرَوَائَذِي!فَسَوَّىخَلَقَا.لَذِي):تعالى

الخاصية؟هذهعلىالكحولتوثرفكيفك!

فتسلبهاالحمراءالدمكرياتالىومنهالدمإلىتصلالكحولمادةان

.الحيويالفازذلكحملعلىقدرتها

الدمفيالكحولمنيوجدمانسبةكانتإذاأنهإلىالطبيةالأبحاثوتشير

كليحرموبذا،كليةتتلاشىالأكسجينحملعلىالدمقدرةفإنا%(،.)تعادل

لحياته.اللازما!سجينمنالجسمأجزاءمنجزء

موادتوفرتتطلبالحمراءالدمكرياتتكوينعمليةفإنأخرىناحيةومن

2""بوفيتامينالكوبالتالمنجنيز،الحديد،،البروتينات:وهي،مهمةأولية

بالبيريدوكسينالمعروف6"،)بوفيتامين)،ج"وفيتامين،الفوليكوحامض

(Pyridoxine).

الأوليةالموادهذهبعضنقصعنننتجالتيالأمراضبعضعلىولنتعرف

ذلك:فيودورالكحول

ا-ا!ديك:

كلأنبالذكروالجدير"،"الهيموجلوبينالدملخضابالمكوناتأهممنيعتبر

ومن،الهيموجلوبينمنجزيء(مليون)265نحوعلىتحتويبالغةحمراءكرية

علىالقدرة،الهيموجلوبينهذاوتعالىسبحانهاللهحباالتيالمهمةالخصائص

.الإنسانجسمفيخليةكللحياةاللازمبالأكسجينالاتحاد

الىيؤدياستقلابهأوالحديدامتصاصعمليةفياضطرابأيفإنلذا

حجمهاويصفر،الصفرةإلىفتميلالحمراء،لصبفتهاالحمراءالدمكرياتفقدان

أو(Microcyticanemia)الصفيرةالكرياتذيالدمفقرذلكعنفينتج
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Iron)الحديدنقصعنالناتجالدمفقرباسمالمعروف deficiency anemia.)

يلي:ماالخمورمدمنيعندالحديدنقصإلىتؤديالتيالأسبابأهمومن

نأيجبالتيالحديدكميةنقصعنهينتجمما،بينهمالمنتشرالتغذيةسوء-أ

الشخص.يتتاولهالذيالطعاممنالجسمإلىتصل

الحديد.امتصاصدونتحولوالتيوأمعاءهالمدمنمعدةتصيبالتيالاضطرابات-ب

فيهوالذيالكبدتليفعنتتتجالتيالبواسيرأوالفممنالمتكررالنزيف-ب

.الكحولإدمانعنالناتجةالمضاعفاتأحدالأصل

متعاطيعندشائعأمرالحديدنقصعنالناتجالدمفقرأنمنوبالرغغ

إلىيؤديالذيالأمرالحديدبإفراطيصابمنهمكبيرأعدداًأنالاالخمور،

هذاويعرف.وغيرهاوالدماغوالقلبكالكبدالمختلفةالجسمأنسجةفيترسبه

73)0()الدمويالحديدترسببداءالداء Haemosidrosis)

المدمنينعندالحديدترسبعلىتساعدالتيالعواملمنأنالعلماءويعتقد

)75(:يليما

النبيذ.مثلالحديدمنعاليةكميةعلىالكحوليةالمشروباتبعضاحتواء-ا

سرعةثمومنالمعدةفيالهيدروكلوريكحامضإفرازتحفيزفيالكحولدور-2

الحديد.امتصاص

Haemolytic)الانحلاليالدمبفقرالمدمنإصابة-3 anemia).

الفوليك.حامضنقص-4

.للكحولالسميالتأثيربفعلالبنكرلاستحطم-5

بهيستهانلابدورتقومالكبدفيالحديدترسبزيادةأنبالذكروالجدير

الحيوية.وظائفهأداءعنتعطلهثمومنبالتليفالكبدإصابةفي
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4")221-فيقامين!ب )Cyanocobalamin

وظائفمنلهلما،الفيتامينهذاعنالجسمخلايامنخليةأيتستغنيلا

الحامضلتكوينضرورياًولعتبر،الفولاتاستقلابعمليةفييدخلاذ،حيوية

الى؟الإنسانجسمفيالدهوناستقلابفيمهماًدوراًيلعبكما(،DNA)النووي

الحيولة.الوظائفمنذلكغير

المعدةتقومحيث،الدقيقةالأمعاءفيالحيويالفيتامينهذاامتصاصولتم

Intrinsic)الداخليبالعامليعرفمابإفراز factor).

فيالفيتامينهذاويوجد،الكوبالتعنصرعلىالفيتامينهذاولحتوي

الحبوبفييوجدكما،واللبنوالأسماكاللحوممثلالحيوانيةالأغذية

منهميكروجرام)2(إلىالبالغالإنسانْويحتاج.والكلاويوالكبدوالخضروات

.ميكروجرام)3(إلىالحاملالمرأةتحتاجبينمايومياً،

المدمنمعدةبتأثريتمثلالحيويالفيتامينهذاعلىالتأثيرفيالكحولودور

،الضموريوربماالمزمنبالالتهابإصابتهاإلىيؤديمما!السميالكحولبمفعول

هذاامتصاصتأثرإلىيؤديمما،الداخليالعاملإفرازعنتعجزذلكوعند

نخاعفيالحمراءالدمكرياتتصنيعمركزالىيصللاثمومن!الفيتامين

بفقرحينهاالمدمنفيصابحجمها،ويكبرعددهاذلكجراءمنفيقلةالعظام

Macrocytic)الكبيرةالكرياتذيالدم anemia)بفقركذلكيعرفوالذي؟

Pernicious)الخبيثالدم anemia):لماذاالموتعاقبتهتكونماعادةوالذي

الفيتامين.هذافيالحادالنقصعنالمريضيعوض

حيث،الفيتاميننقصجراءمنيسلمانلاوالقلبالعصبيالجهازأنكما

تأثراًالطرفيةالأعصابتتأثركما-بالهبوم!أصيبوربما-القلبعضلةتتأثر

بالشلل.أصيبتوربما-الإحساسالأطرافمعهتفقدبالغاً
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4(51!أءء،أ)4الفوليكحامض-3

الحامضتكوّنوالتي(Folates)الفولاتتركيبفيالرئيسيالعنصرهو

.الميتوزيالانقسامعمليةفيالخلويالانقسامعليهيرتكزالذي-)هلاه(النووي

وجودهنتيجةالخضراء،الورقةوتعني(Folium)لاتينيةكلمةمنمشتقوهو

بمضفييوخدكما،والخسالسبانخمثلالخضراءالأوراقذاتالخضرواتفي

بينما،منهيومياَّميكروجرام1(00)حواليإلىالإنسانولحتاج،اللحومأنواع

الكمية.تلكأضعافخسمةمنأكثرإلىالحاملاحتياجاتتصل

"إن:واشنطنجامعةفيالباطنيالطبأستاذ"هيلمانروبرت"الدكتوريقول

يعطلبكثرةالكحولتناولطن،العظامونخاعالدمتيارفيموجودالفوليكحمض

الكحوللتناولالسيئةالأضرارمنوذلك،الحامضهذامنالجسماستفادة

ضئيلة-كانتمهما-يوميأالكحولمنجرعةأيةتناولأنكما،صورهبمختلف

(41)"0الحامضذلكمنالجسمفيماعلىالقضاءمعناه،طعامأيتتاولبدون

جامعةفيوالسرطانالدمأمراضقسمرئيس""لاركنالدكتورويذكر

نتيجةالدمبفقرمصابونالكحولعلىالمدمنينمن)75%(حوالي"أن:كاليفورنيا

Marrow.)الحمراءالدمكرلاتتكوينفيالعظامنخاعلتأثر hypofunction)،

حامضنقصالىعندهمالدمفقرسببيعزاهؤلاءمن04%()وأن

"0)73(الفوليك

أهمها:،ذلكوراءمنعواملعدةوهناك

الخمور.مدمنيعندالتفذيةسوء-ا

امتصاصعلىقدرتهاعدمإلىيؤديمماالأمعاء،علىالسميالكحولتأثير-2

الحامض.هذا
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.العظامنخاععلىالمباشرالكحولتأثير-3

الحامضهذاتخزينعلىالقدرةعدممنالمدمنينعندالمتليفالكبديعاني-4

.المخزونقلةمعاستهلاكهفيزداد

الكرياتذيالدمبفقريصابالمدمنفإنالحامضهذافيللنقصونتيجة

Macrocytic)الكبيرة anemia)..ولكبرالحمراءالدمكرياتعدديقلحيث

.إسهالمعوالأمعاءالفمفيبالتهابالمريضويصابالقلبعضلةفتتأثر!حجمها

يؤديالحامضهذافيالنقصوجودمعالخمورشربفيالاستمرارأنكما

التيالعاديةللجرعاتيستجيبلنحينهالأنهالمرلض"علاجفيصعوبةإلى

إنهبلةالجسمفينقصهتعويضيتمحتىالفيتامينهذامنلهتعطىأنيمكن

منه.كبيرةكمياتإلىسيحتاج

Pyridoxine()4"بلا"فيتامين-!ا

الكحولأماالحمراء،الدمكرياتتصنيععمليةفيالفيتامينهذايدخل

الخمرمدمنفيصابأخرىعواملإلىبالإضافةالفيتامينهذاعلىيؤثرفإنه

بينينتشروالذي(Sideroblasticanemia)الحديدترسبعنالناتجالدمبفقر

75()73،.الخمورعلىالمدمنين

يشبهماليكونالميتوكوندريازوائدعلىالحديديترسبالحالةهذهوفي

لاوبهذا،الهيموجلوبينمركبتكوينفيدخولهمنبدلاً(Ring)الخاتمحلقة

الحمراءالدمكريةتصبحإذلهابالنسبةضاراًحينهايصبحبلمنهالخليةتستفيد

الانفجار.وسهلةهشة

الأولى.سيرتهاإلىالخلايايعيدالخمورشربعنالإقلاعأنوجدوقد

(Haemolyticanemia()73).الانحلاليالدمفقر5

نتيجةالخمورتعاطيعلىالمدمنينبينالدمفقرمنالنوعهذاينتشر
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التالية:للأسباب

المصابينالمرضىأنوجدفقد.عليهالكحوللتأثيرنتيجةالكبداعتلال-ا

Life)الحمراءالدمكرلاتعمرمعدلعندهميقلالكبدبتليف span).

هوفكماالحمراء.الدمكرياتمنغرلبةأشكالوانتشارالعظامنخاعاعتلال-2

علىوالإدمانالحمراء،الدمكرياتمصنعهوالعظامنخاعفإنمعلوم

الدمكرياتمنكبيرٍعددٍانتاجإلىدفعهثمومن؟تهيجهفييتسببالكحول

نأالنخاعيستطيعلاأجلهاانقضاءلسرعةولكن،الدمفيوطرحهاالحمراء

الدمكرلاتمنانتاجهمنيزيدفنجدهةذلكالىالمتزايدةالحاجةيلبي

فيغريبةاشكالفتظهرنموهاةيكتملأندونالدمفيويطرحهاالحمراء

Target)الهدفيةوالخلايا(،Reticulcytes)الشبكيةالخلايامثلالدم

الأشواكذاتوالخلايا5(،لاهمcells)المهمازذاتوالخلاياتا(،9ااك!

(Echinocytes،)بالفمالشبيهةوالخلايا(Somatocytes،)لاخلاياوكلها

.الدمفيسريعاًتتحللحيثكثيراً،تعمر

'Zieve)زيفمتلازمة-3 s syndrome،)زيادةالانحلاليالدمبفقرويتميز

تشحمإلىبالإضافة(Jaundice)يرقان(،Hyperlipidemia)الدمدهنية

Fatty)الكبد liver.)

تحللسرعةالىيؤديوالذي،الكحولتناولعنالناتجالفوسفاتنقص-4

موتها.ثمومنالحمراء،الدمكريات

منالنوعهذاتحسنفييساعدالخمورتناولعنالإقلاعفإنعاموبشكل

فَبِذَلِكَوَبِرَحْمَتِهِاللًهِبِفَضْلِ)قُلْبعبادهورحمتهتعالىاللهفضلمنوهذا.الدمفقر

.،58:يونسأ!يَجْمَعُونَئِفَاخَيْرٌهُوَفَلْيَفْرَحُوا
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4(طمم!لاك!53هـالأ51البيضاءالدمكريات-ب

فيتوجدكما،أنويةعلىوتحتويالحمراء،الكرياتمنحجماًأكبرهي

مكعبميلليمتركلفيخلية1(0000-0005)بنحوعددهاويقدرمتعددةأشكال

الجسمجنود-تعالىاللهنجفضل-أنهاإذ..فعظيمةوظيفتهاأما،الدممن

جبن.ولاخيانةولاتراجعدونماذلكفيوالمستميتينعنهالدفاعفيالمتفانين

؟الإنسانجسمإلىفيروساً"أوكانت"جرثومةغرلبجسميدخلأنفما

فتتوجهالبيضاءالدمكراتجيشفيالوحداتلجميععاماستنفاريحدثحتى

لهاسبيلولا.فريدباستبسالالجسمعنلتدإفعالربانيوسلاحهاعدتهابكامل

صديد.شكلعلىيظهرالذي،الموتأوالنصرإمااثنتينإحدىإلا

الكرياتلهذهتعالىاللهوهبهاالتيالفائقةالقدرةوتلكالنشاطذلككل

تأثيراًيؤثرالكحولأنعلمياًالثابتفمن،الجسمتدخلكحولقطرةأولمعتزول

وتفقدط(9كالا)كاأ+955عددهافيقلالبيضاءالدمكرياتإنتاجعمليةعلىمباشراً

علىقدرتهاوتقل(،Mobilization)العدوأماكنإلىوالتوجهالحركةعلىقدرتها

الجسمبمهاجمةالجراثيمفتبدأح+س!م!43!(،)9بهوالفتكبالعدوالالتصاق

ومن،قوتهوتتحطالأمراضمواجهةفيالجسمقوىبذلكفتخور،هوادةدونما

)73،73((،0الأمراض"حليفبأنهالكحولوصفكلهذلكأجل

دورلهاوالتي)7(نوعمناللمفاويةالخلايامنيقللالكحولأنوجدكما

(V)3.الإنسانعندالمناعةفيرئيسي

4(5أكاا19ص!أ51الدمويةالصفائح-ب

ولقدربداخلها،أنويةتوجدلا،الشكلبيضيةحجماً،الدمخلاياأصفرهي

.الدممنمكعبميلليمتركلفيألف25(-015ْ)بنحوعددها
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الانزيماتعلىتحتوي-تمالىاللهبفضل-انهاحيثفحيولة،وظيفتهاأما

وهبهاكما(،Coagulation)الدمتخثرفيمهمأدوراًتلعبالتيالكيماويةوالمواد

علىيعملالذي(،Serotonin)السيروتونينمادةإفرازعلىالقدرةالعظيمالخالق

كما،الخروجمنالدمبذلكفيمنع(،Vasoconstriction)الدمويةالأوعيةتضييق

خَلَقَمَاذَافَأَرُونِيالئَهِخَلْق)هَذَاجرح،لأدنىالإنسانتعرضمااذاالنزيفيوقف

.!دُونِهِمِنالَّذِينَ

الصفائح؟تلكعلىالتأثيرفيدورالكحولكما:

الدمويةالصفائحوعمروعملإنتاجمنكلبتثبيطمباشرةالكحوليقوم

:وجوهعدةمنوذلك

الصفائحهذهمنإنتاجهقلةإلىيؤديمماالعظامنخاععلىالمباشرتأثيره-ا

(Thrombocytopenia.)يؤديواحدةلمرةولوالخمورتعاطيأنوجدوقد

ألف.1(00)منأقلالىالصفائحعددانخفاضإلى

منعمرهامعدلينخفضحيث،الصفائحعمرمعدلعلىالمباشرتأثيره-3

فقط.أيامأربعةنحوإلىونصفأيامثمانية

تكوينعمليةفييدخلالذي؟الفوليكحامضنقصفيالكحوليتسبب-3

الصفائح.

ثمالصفائحهذهمنكبيرلعددجذبهاقوةازديادثمومنالطحالتضخم-4

Hype)تحطيمها rsplenism،)بالتليف،الكبدإصابةهوذلكفيوالسبب

.المرضبهذاالإصابةفيالرئيسيةالأسبابأحدالكحولويعتبر

Bleeding)النزففترةطولفإنكلهذلكوبسبب time)عندشائعأمرهو

حامضفينقصمعتزامنإذابشدةيتفاقموالذي،الكحولعلىالمدمنين

فيقرحةجراءمننزيفأوجرحأدنىفإنلذا.الطحالنشاطوازديادالفوليك
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الصعبمنحينهايكونشديدنزفالىيؤديجراحياجراءأيبسببأوالمعدة

عليه.السيطرة

الخمرشربعنالتوقفمنأيامثلاثةإلىيومينخلالفيأنهلوحظولقد

للإصابةعرضةالمدمنمعهايصبح،عاديغيربشكلالصفائحهذهعدديزداد

الجسمفيعضوأيتصيبأنيمكنوالتي(،Thromboembolism)بالجلطات

ولكن.وخيمةالعاقبةيجعلمماالرئولةالدمويةالأوعيةأوالدماغأوالقلبمثل

الصفائحعدديعودالشرابعنالتوقفمنأسابيعثلاثةالىأسبوعينخلالفي

الطبيعي.معدلهإلى

والتيالدمفيالتخثرعواملعلىيؤثرالكخولإنبل،فحسبهذاوليس

-Anti)-3(الثرومبينمضادأأهمهامن thrombin III)الدمتخثريمنعالذي،

بنحوالمضادهذامعدللديهميقلالخمورمدمنيمن02%()نحوأنوجدفقد

الدموية.الجلطاتتكونمنعظيمخطرفييجعلهممما)08%(

طبياًالمعلومفمن.كبيرةتكونالطامةفإنالإدمانبسبببالتليفالكبدأصيبإذاأما

ومولد(،coagulationfactors)التخثرعواملمنللعديدالوحيدالمصنعهوالكبدأن

Anti)3111(-الثرومبينو)مضاد(،Fibrinogen)الليفين - thrombin)73(.وغيرها(

سيعطل،الموادهذهمنإنتاجهكلفإن-الكبدوهو-المصنعتعطلفإذا

تتكونأنيمكنبل؟فحسبهذاوليس،يتوقفلامستمربنزبفا!لرلضفيصاب

D..I.)الجسمفيالدمويةالأوعيةمعظمفيجلطات C)قابالموتمعهايصبح

أدنى.أوقوسين

plasma)4(البلازماسائل-د

)29%(أنكما.الإنسانجسمفيالدمحجممن)55%(نحوالبلازمايكون

منالأخرىالمركباتبعضمنفتتكونالنسبةبقيةأماماء،عنعبارةالبلازمامن
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(Globulin)والجلوبلين(Albumin)"،("الألبومينالزلالمثلالبروتيناتبعضبينها

الكبد.فيتصنيعهايتمالمركباتتلكوكل.وغيرها(Fibrinogen)الليفينومولد

يؤثروكيف(Albumin)""الألبومينالزلالمادةعلىأوضحبشكلولنتعرف

.المادةهذهعلىالكحول

وظيفةولها،البلازمافيالبروتيننسبةمن08%(نحوإ)تشكلالزلالمادةان

حفظعلىالزلالبقدرةالوظيفةتلكموتتمثلبها،تعالىاللهحباهاحيولة

Osmotic)الدمفيالاسموزيالضفط pressure،)العديدبنقلالزلاليقومكما

وذلكالطبيةالعقاقيروبعضالهرموناتمثلالماءفيتذوبلاالتيالموادمن

الجسم.أنسجةإلىلتوصيلها

المهمالبروتينهذاتكولنمعدلفإن،الكحولبسببالكبدتأثرفإذا

فيالموجود-للماءذلكفيسمحالاسموزيالضغطينخفضوبانخفاضه،ينخفض

الأوعيةداخلالدوريالجهازفيبقائهمنبدلاًالأنسجةيخترقبأن-البلازما

بالوذمةيعرفمابذلكفيحدث،الدمولةالأوعيةخارجتراكمهثمومن،الدموية

(Edema)،بينالموجودالفراغامتلأوربماقدماهوتتورمالمريضبطنتتتفخحيث

متعذراً.حينهاالتتفسفيصبحبالماءالرئتين

إلىليتوغل،أعمقمجالاتإلىيمتدالكحولتأثيرفإنسبقماإلى!ضافة

يلي:ماالكحوليسببهاالتيالتأثيراتومن،بالخللفيصيبهللدمالكيمائيالتركيب

.الدمفياليودمستوىانخفاض-ا

.الدمفيالسكرميزانفيخلل-2

Uric)الدمفيالبولحامضنسبةزيادة-3 acid،)تعرضالىيؤديالذيالأمر

(.Gout)بالنقرسللإصابةالخمورمدمني

Lactic)اللبنحامضنسبةزيادة-4 acid)الدماصابةإلىيؤديمما،الدمفي

(.Acidosis)الزائدةبالحموضة
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ننياضا

الإصابةلخمرفماد!را

(ناتلانتاا)يةالمعلىضلأمرابا

نسبةارتفاعتريطالتيالوطيدةالعلاقةوجودفيللشكمجالهناكيعدلم

الخمر.بمعاقرة(Infections)الانتانات

القدرةعلىالتأثيرفيالمباشرالكحولدورإلىذلكفيالسببويعود

يحدئةماإلىبالإضافة،الأمراضيقاومحتىللإنساناللهوهبهاالتيالمناعية

التيالحياةونمطالجسمبنظافةالاهتماموانعدامالتفذيةفيسوءمنالكحول

غيرهم،دونالمعديةبالأمراضللإصابةعرضةأكثريجعلهممماالمدمنونيعيشها

المجتمع.افرادمنغيرهمإلىنقلهاثم

ماالمدمنينعندالمناعيةالقدرةتاثيرعلىمنالكحوليحدثهماأهمومن

(v')72،يلي:

وتشمل8ميكاثيكيةتأثيرات-ا

فيأسرفهواذامستمربشكلالوعيفقدانمنالخمرشاربلهيتعرضما:

بالتهابوالإصابةالمعدةمحتولاتلاستتشاقالفرصةيهيءمما،الشراب

الاستتشاقي.الرئة

الرئتين.إلىالغريبةالأجسامدخولتمنعالتيالشعيراتوحركةالسعالمنعكس:ئأئر

الرئتين.إلىالأجسامدخولسهولةإلىيؤديمماالمزمارلسانوظيفة:ئأئر

هـمثل4المناعيةالقدوةعلىتأثيرات-2

.(Bacteriocidalactivity)البكتيرلاقتلعلىالقدرةانخفاضمؤ

.(Immunoglobulin)المناعيالفلوبلينانتاجتأثرحم
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علىتؤثروالتي(Complements)المتممةالمناعيةالموادإنتاج:إنخفاض

البيضاء.الدملكرياتالكيميائيالانجذابقدرة

P.).الأنويةمتعددةالبيضاءالدم:ئأثركرلات .M N)التالي:النحوعلى

عددها.انخفاض-

العدو.مجابهةعنحبسهاثمومنحركتهاتأثر-

(.Chemotaxis)الكيميائيالانجذابعلىقدرتهاتأثر-

.تدميرهثمومنبالعدوالالتصاقعلىقدرتهاتأثر-

نوعمنالخلاياتلكوخصوصاًاللمفاويةالمناعيةالخلاياإنتاج:إنخفاض

»T«الأعداء.أعتىتحطيماللهبفضلتستطيعوالتي

والتي(MononuclearPhagocytes)النواةأحاديةالبالعةالخلايا:تأثر

إليها.يصلغريبجسمكلبابتلاعالرئتينتتقيةفيكبيراًدورأتلعب

73()72،:فهيالمدمنينتصيبالتيالانتانيةالأمراضأهمأما

البكتيرلامنمجموعةتسببهاالتيالرئويةالالتهاباتوتشمل..الرئويةالانتانات-ا

منبشيءالأمراضهذهعنالحديثسبقوقد.السلمرضإلىبالإضافة

الثالث.البابفيالتنفسيالجهازعلىالخمرأضرارفصلفيالتفصيل

(.Bactermia)بالبكتيرلاالدمتسمم-2

Bacterial)البكتيريالقلبشفافالتهاب-3 endocarditis).

Bacterial)البكتيريالسحاياالتهاب-4 Meningitis).

البكتيريالبرلتونيالغشاءالتهابمثل..الكبدتليفبسببانتانات-5

(Spontaneous bacterial peritonitis.)

Pancreatic)البنكرداسخراج-6 abscess).

الدفتيريا.7-

A-الليستيريةداء(Listeriosis.)
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الثالقالفصل

بالسر؟قالإصابةدورالخمرفه

والرعبالفزعينتابهحتى(Cancer)"سرطان"كلمةأحدنايسمعأنما

؟بالسرطانبالإصابةالكحولعللاقةماولكن..الشديد

:وجوهعدةمنبالسرطانالإصابةفيدوراًللكحولأنالباحثونأثبت

استقلابهابعدموادمنعنهاينتجوماالسميبتأثيرهاالكحولمادةتعتبر-ا

(.Carcinogen)مسرطنةمادةالجسمفي

السرطانتكوينفيالأخرىالمسرطنةالموادلبعضكمساعدالكحوليعمل-2

(Co-carcinogen).

(.Promoter)أصلاًالموجودالسرطانلنموكحافزالكحوليعمل-3

حينهاولعرف،بالسرطانالإصابةفيمباشرغيرثالثكطرفالكحوليعمل-4

Innocet)الحميدبالمتفرج bystander.)بينالعلاقةذلكعلىمثالوخير

الكحولعلاقةكذلك.بالسرطانالإصابةفيودورهاوالتدخينالكحول

ثبتفقد،بالسرطانالإصابةفيالتغذيةسوءعلاقةثمومن،التغذيةبسوء

نقصأنوجدكما،السرطاننموعلىيساعدالزنكعنصرنقصأن

يلعبالموادتلكوكل،والحنجرةالفمسرطانيرافق"ج"و""أفيتامين

ال!رطانلنموالمناسبالمناختهيئةثمومنبنقصهاالإصابةفيدوراًالكحول

.)73(مباشرةغيربطريقة

بجامعةالباطنيةالأمراضبقسما!لساعدالأستاذ-"ويليام"روجرالدكتوريقول

للإصابةقابليةأكثرالناسبعضتجعلوراثيةعوامل"هناك:-الأمريكيةيوتا

(4احدوثها""واحتمالالإصابةفرصةمنيزيدالكحولتناولأنكما،بالسرطان
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السرطانمعهدفيالأوبئةعلومقسمرئيسفروميني""جوزيفالدكتوراما

منوالتدخينالخمربينالجمع"يعتبر:فيقول-الأمرلكيةميرلاندبولايةالأهلي

الرأستصيبالتيالسرطانيةالأوراممنبكثيرللإصابةالرئيسيةالأسباب

والقصبةوالحنجرةوالمريءوالبلعومالفمسرطانوبخاصة،والرقبة

(14)"الهوائية

فيهاقسمتجريةومنها،القولذلكصحةلإثباتتجاربعدةأجريتوقد

ومجموعةفقط،تدخنمجموعة،مجموعاتأربعالىالمتطوعينمنمجموعة

ولاتدخنلاورابعة،الكحولوتشربتدخنوثالثة،تدخنأندونالكحولتشرب

يلي:كماالنتيجةفكانتالخمر..تشرب

كانتالخمرتشربولا"الأقلعلىيومياًواحدة"علبةفقطتدخنالتي:إلمجموعة

تدخن.لاالتيالمجموعةتلكاضعافثمانيةتفوقبالسرطانللإصابةتعرضهانسبة

منتقرلباً"جراماً،)28أوقياتستبمعدلالخمرتشربالتيالمجموعة"

تعرضهانسبةكانت،يدخنونولايومياًوغيرهاالبيرةمنيعادلهماأوالكحول

تدخن.ولاتشربلاالتيالمجموعةتلكمراتخمستفوقبالسرطانللإصابة

للإصابةتعرضهانسبةفكانتوتدخنالخمرتشربالتيالمجموعةأمارز

ضعفاً.)18(إلىتصلوالرقبةالرأسبسرطان

تلعبالتيهيالوراثيةالعواملفإن،يدخنونولاالخمريشريونلاالذينأما

)1,(.بالسرطاناصابتهمفيالأساسيالدور

السرطان"إن:نصهمالهاربشون"الباطنيالطب"مبادىءكتابفيوجاء

القلب.أمراضبعدالكحولعلىالمدمنينعندالوفاةفيالثانيالسببيعتبر

منأكثرأضعافعشرةنحوالمدمنينعندبالسرطانالإصابةنسبةترتفعحيث
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)63((10المدمنينغيرمنغيرهم

بكاليفورنيا-:الطببكليةالسريريالطبأستاذ-"بريدن"الدكتورولقول

تؤكدحينفيالخمور،لمدمنيفحصهمعندالسرطانفيعادةالأطباءيفكر"لا

نأالىبالإضافة،للسرطانعرضةالناسأكثرهمالمدمنينبأنالدراسات

)73((10التدخينبعدبالسرطانللإصابةسببأهمثانييعتبرالكحول

عامفيبانجلتراللأطباءالملكيةالكليةأصدرتهالذيالتقريرفيجاءوقد

عنالناتجةالوفياتمعدلارتفاعفيالسببالآنحتىيتضح"لم:يليماام،879

علىمدمنونأنهمبسببهلالخمور،مدمنيعنديكثرالذيالرئةسرطان

؟ث!82(الرئةسرطارْلحدوثيؤهبذاتهبحدالكحوللأنأم،الوقتنفسفيالتدخين

:بعنوانام(819،ام089)لعاميالعالميةالصحةلمنظمةتقرلروفي

الاَنثبتت"لقد:يليماجاءومكافحتها"الساريةغيرالأمراضمن"الوقاية

والتتفسيالهضميالجهازينتصيبالتيوالسرطاناتالكحولتعاطيبينالعلاقة

الخصوصوجهعلىالمريءسرطانولرتبط.الدراساتمنعددفيالعلوي

دراسةاستكمالالآنويجري،التبغوتدخينالكحولتعاطىمنبكلقولأارتباطأ

تجاوزتحيثفرنسا،فيأورن""و"كلفادوس(1فيالحالةلمكافحةتفصيلية

ولقدالسواء.علىوالإناثالذكورمننسمة1(000/00)لكل03()الوفاةمعدلات

"ويستار"فئرانإعطاءفيهاتمدراساتوهي،متزامنةتجريبيةدراساتفشلت

وأالأورامفيزيادةايإظهارفيشريهامياهفيالتفاحبرانديمنعينات

.الحيواناتهذهلدىالسابقةالإصابات

إِليهيضافلمانتيجةبالسرطانالإصابةفيمباشرغيركعاملالكحوليعمل-5

المواد:تلكومن4السرطانتكونعلىتساعدسامةموادمن

،للحرارةكعازلتستخدمسامةمادةوهي(،Asbestos)الأسبستوسمادة*
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تمرالتيالمرشحاتصناعةفيوخصوصاًالكحوليةالصناعاتفيتستخدمكما

تلكاختلاطإلىيؤديالمرشحاتتلكفيتلفوأي..للكحولا!لكونةالموادعبرها

41().لهاالجسمتمرضكثرةمعالسرطانلشاربهافتسبببالكحولالمادة

إلىيضافالذي(Aspergillusأا7ةدا)5فلافسالأسبروجيلسكطر:

وأفريقياآسيامناطقبعضفيوذلكمعيناً،طعماًلاعطائهاالكحوليةالمشروبات

منسامنوعتكونإلىيؤدىالكحولمادةفيتحولمنالفطرذلكيحدثهوما

(41).الكبدبسرطانالإصابةإلىبشاربهيؤديمماالكحولأنواع

الهيدروكاربونومركبات)39+أ+!503؟أل!(،أمينالنيتروسمادة:

والجدير.البيرةصناعةفياستخدامهايكثروالتي،(!olycylicلأ+4آةتاهم)5+هه

مسرطنة.مواداًتعتبرالموادهذهكلأن

يلي:ماالكحوليسببهاالتيالسرطاناتانواعاهمومن

والرقبة4الرأسسرطاق-ا

الكحولتعاطيبينالعلاقةالدراساتمنالعديدخلالمنالباحثونأثبت

Squamouscell)الصدفيالنوعمنوالرقبةالرأسبسرطانوالإصابة caعند)

.الدراساتتلكومنالخمر..علىالمدمنينمنالعديد

فيأونصات"7(1بمعدلالولسكيشاربيأن،ام569عام"ويندر"الباحث:%ثبت

غيرهم.دونالحنجرةبسرطانللإصابةعرضةمرات"1ا10أكثريعتبرون،اليوم

الفمبسرطانللإصابةبالنسبةالنتائجنفسمماثلةدراساتأثبتتكما

)26(.والبلعوماللسانإلىبالإضافة

الخمورتعاطيفيالإفراطأنام،829عام"ماكسوين"الباحث:%ثبت

التالي:النحوعلىالسرطانحدوثنسبةمنيزيد
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.والبلعومللفمبالنسبةمراتثلاث-

.للحنجرةبالنسبةمراتأربع-

71(.)للمريء.بالنسبةمرتين-

بسرطانالإصابةأنأستراليا،من"مايكل.جي."ايالدكتور:%ثبت

خلالفيا%()73الىارتفعتوالانجليزياتالأسترالياتالسيداتبينالحنجرة

أعمارهنمتوسطاللاتيالنساءأوساص!فيم(7291-ام)629عامبينماالفترة

45)بينما -'1)O.ًواللاتيالمدخناتالسيداتازديادإلىيعودوذلكعاما

4(?).الكحوليتعاطين

المرىء4سرطاق-2

سرطانحالاتإجماليمن08%()نحوأنإلىالطبيةالإحصاءاتتفيد

السببانهماوالتدخينالكحولكانوأمريكا،أوروبامنكلفيالمكتشفةالمريء

)73(.السرطانمنالنوعبهذاالإصابةفيالرئيسيان

عامفيبانجلتراللأطباءالملكيةالكليةأصدرتهاالتيالنشرةفيجاءوقد

المريءإصابةهيالخمرشربعنتنتجالتيالخطورة"إن:يليماام،879

بعدبهالمصابينحياةنسبةتتعدىلاالسرطاناتمنالنوعوهذا،بالسرطان

فقط.)5%(إلااكتشافةمنسنواتخمس

،هناكالخمرشربكثرةبسببفرنساوخصوصاًأوروبافيالنوعهذاولكثر

فيجدأنادراًالسرطانهذافيعتبردينيبدافعالخمرتشربلاالتيالفئاتأما

معالتبغتدخينترافقإذاضراوةيزدادالسرطانهذاأنوجدوقدأوساطها،

08)وحدات1(0)اليوميالكحولاستهلاكمعدلكانإذاأنهوجدكماالخمور.شرب

معالشرابترافقإذاوبخاصةضعفاً(I)8إلىترتفعالإصابةنسبةفإن(جرام

")82(التدخين
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4المعدةسرطاق-3

فيالإفراطبينالملاقةلتوضيحكافيةمعلوماتوجودعدممنبالرغم

فرنسافيأجرلتدراسةهناكأنإلا،المعدةبسرطانوالإصابةالكحولتعاطي

الفؤادفتحةبسرطانوالإصابةالأحمرالنبيذشرببينعلاقةهناكأنأثبتت

(Gastric cardia)ارتفعتحيثبالمريء،المتصلةالمعدةمنالعلويةالمنطقةوهي

النبيذشربعلىالمدمنينأولئكعندأضعافسبعةنحوالىالإصابةنسبة

)73(.الشرابمنالنوعهذاعلىالمدمنينغيرمعبالمقارنةالأحمر

الكبد4سرطاق-4

نسبةتصلالخمر،لشربنتيجةالكبدبتليفالمصابينانالدراساتاظهرت

75(03%("730-)15نحوالىالكبدبسرطاقاصابتهم

بتليفمصابينيكونوااندونالخمرمدمنييصيبقدالكبدسرطانأنوجدكما

)73(.بالسرطانمباشرةالكبدإصابةفيدوراًللكحولأنالعلميةالحقيقةيؤكدمماالكبد،

المصابينأولئكعندالكبدسرطاننموسرعةفيدوراًللكحولأنوجدكما

الوثيقةالعلاقةيؤكدمما.B(Hepatitis)المزمن""الوبائيالبائيالكبدبالتهاب

)73("0"الوبائيالبائيالكبدبالتهابوالإصابةالكحولعلىالإدمانبين

واثستقيم4القو،مقسرطانه-5

فيالإفراطبينالعلاقةام،819عامفي"بوفام"و"شميت"الباحئانأثبت

71().والمستقيمالقولونبسرطانالإصابةمعدلوارتفاعالخمورتعاطي

فيالمستقيموسرطانالبيرةشربعلىالإدمانبينالعلاقةلوحظتكما

القوميالمعهدبهقامالذيالمسحالحقائقتلكأيدوقد.المتحدةالولايات

)72(.المتحدةالولاياتفيللسرطان
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البيرةمصانعفيالعمالإصابةنسبةارتفاعلوحظفقدايرلندافيأما

)26(.الجزيرةسكانبقيةعن08%()قدرهابزلادةوالمستقيم.القولونبسرطان

يصابحيث،الهضميالجهازعلىالكحولتأثيرالىذلكفيالسببولرجع

الىبالإضافة(،Steatorrhea)البرازفيللدهونفقدمعإسهالبنوباتالمريض

Bile)الصفراءاملاحطرحزيادة salts.)العواملمنتعتبرالأعراضوهذه

والمستقيم.القولونلسرطانالمسببة

بألمانيا-هايدلبرجفيالطبيسالممركزمن-سايتز""هيلموتالدكتوراما

الهضميالجهازلأمراضالأوروبيالمؤتمرفيقدمهالذيالبحثفيفيؤكد

بسرطانالإصابةخطورةمنيزيدالكحولبأنام،199سنةهولندافيالمنعقد

)29(.مختلفةبطرقالمستقيم

البنكريا!هاسرطانه-6

نسبةرفععلىالمساعدةالعواملمنالخمرتعاطيعلىالإدمانيعتبر

(075V،).البنكرياسبسرطانالإصابة

االفكىسرطانه-7

بهاقامكاليفورنيا،فيالصحيةالرعايةمؤسسةأجرتهادراسةأظهرت

منأكثرأووحداتثلاثشربأن،ام849عامفي""باولو""هياتالباحثان

04%(.)نحوإلىالثديبسرطانالإصابةمعدلمنترفعيومياً،الكحول

بينمنألف(11)عنيقللاماأنوجدفقدولليام"،"روجرالدكتورأما

نأوجدوقد،الكحولتعاطيعنناتجةالثديبسرطانإصابةحالةألف(08)

(41).بانتظامالخمريتتاولنالأمريكياتمن)94%(

تتأثرالسرطانأنواعمننوعبأىأصارًالمصابينانبل،فحسبهذاوليس

تتفاقمكماالخمور،يتعاطونممنكانواإنالمتاحةللعلاجاتللاستجابةقابليتهم
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صعوبةإلىيؤديمما،التغذيةسوءومشكلاتالاجتماعيةالمشكلاتلديهم

.)73(للعلاجاستجابتهم

معوخطيراًشديداًتعارضأيتعارضالكحولتعاطيأنبالذكروالجدير

،للسرطانالمضادةوالأدولةالجراحةمثل،السرطانلعلاجالمتاحةالعلاجات

العلاجفشلنسبةيزيدمما،المهنيوالتأهيل،الطبيعيوالعلاج،بالأشعةوالعلاج

المدمنين.عند
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الرابعلفصلا

لتخديروامحةلجراالغمرع!أتأثيرا

الطب،بكليةالجراحةأستاذ»Lowenfels«))لوينفيلس(البروفيسوريذكر

يمثلوهو،المزمنةالعللأهممنيعتبرالكحولأنفيريب"لا:نيولوركبجامعة

التالية:الأسبابإلىذلكويرجع،والعلاجالتشخيصفيتحدياًللجراحبالنسبة

عنتنتجقدالتيالأعراضظهورعدمإلىيؤديالذيللكحولالمسكرالتأثير-ا

فاقداًالمصابيكونحيث،الرأسإصابةحوادثمثلالخطيرةالحوادثبعض

.الحادثفيإصابتهبسببأمالكحولبسببللوعيفاقداًكانإنيعلمفلاللوعي

جراحياً.تدخلاًغالباًتتطلبالتيالأمراضمنبالعديدالإصابةفيالكحولدور-2

العمليةوبعدقبلال!رزمةالطبيةالرعايةعلىالكحولتأثير-3

(Pre-& Post- operativecare).

للبروفيسوروالكلام-عمليةأيإجراءإلىيحتاجمريضكلفإنلذا

عنيسأللمإنلأنه،الكحوليتعاطونممنكانإذايسألأنيجب-"لوينفيلس"

بعدها.وحتىللعمليةالإعدادمرحلةمنابتداءالجراحتواجهقدعدةمشكلاتفإنذلك

أكثرأوميلليلتر05(0)إلىيصليوميبمعدلالكحولتعاطيأنوجدوقد

علىخطراًيشكل،البيرةأوالنبيذمنيعادلهاماأو3(أهأمالمركز)13الخمورمن

)72(.المريضلهذاجراحيةعمليةإجراء

يلي:ماالخمورمدمنيلدىجراحياًتدخلاًتتطلبالتيالمشكلاتأهمومن

(.المرفقالجدول)انظر
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م!

)18(رقمجدول

)72(:جراحيأتدخلاًتتطلبوالتيالخمورشاربيعندالشائعةالمشكلاتيوضح

الصدر-2:والعنقالرأس-ا

الاستنشاقي.الرئة:إلتهابالرأسفروةتهتك!لأ

الرئة.خراجات؟!.الجمجمةكسور!ر

المريء:شرطاندمويورموتكونالجافيةتحتنزلف؟رز

(Subduralhaematoma)المرىءدوالىرز

للمريءالتلقائي:إلتمزقوالحنجرةْالبلعومسرطان"

Whisky)السكيرأنف" nose)الصدر.أضلاع:بمسور

والمستقيم:القولون-4:المعدة-3

والمستقيم.القولون:شرطان.المعدة:إلتهاب

.(Hemorrhoids)البواسير".فايز-مالوريمتلازمة:

.المعدةكرحة:

:البنكرياس-6:والمرارةالكبد-5

البنكرياس:إلتهاب.الكبدسرطان"

الكاذبالبنكرياسيالكيسير.المرارةحصى*

pancreatic)الكبد.:تليف pseudocyst)

:الأطراف-7

'Dypuytren)دوبيوترلنتقلصات s contractures):

الكبد.تليفحالةفيوتحدثاليدينتصيبتقلصاتوهي

Venous)النبيذقرحالرجلينقرح leg ulcers (Winesores):

علىالقروحهذهتأتيوقد،أرجلهمبنظافةعنايمَهملعدمنتيجةالمدمنينتصيبوهي

المدمن.وعيلعدمنتيجة،الطبيبإلىالمرلضيصلأنقبلالرجلمعظم

(،9Skinأةلمأالجلد)97منبقطعةالقرحةمكانترقيعمعالسرلرفيالتامةبالراحةفيكونعلاجهاأما

"72(رجليهبنظافةالمدمنليتملمإذاثانيةمرةالقروحهذهتمودأنويمكن

25".رقمالصورة"انظر(:Frostأها)9الصقيععضة

خروجهمأثماءوذلكالشديد،البردمنلموجاتتعرضهمعندالمدمنينعندحدوثهاولكثر

يؤديمماإليهاالدموروديتوقفثمومنللتجمدأطرافهمفتتعرض،سكارىالحاناتمن

.)72(الأطرافتلكفقدثمومنبالفرغرينااصابتهاالى
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35(:)رقمصورة

الدمولةالترويةنقصآثارتظهرحيث..الصقيععضة

بالغرضحرينااصابتهائمومنالقدمينآصابععلى
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أنواعها4بمختلفالإصابات.

منتظهروطيدةبعلاقةوالإصاباتالحوادثمعالكحولعلىالإدمانيرتبظ

لنايفسروهذا.الدمفيالكحولنسبةارتفعتكلماالحوادثنسبةارتفاعخلال

المدمنين.عند05%()نحوإلىالمرورحوادثفيالوفياتنسبةارتفاعسبب

يلي:ماا!أ!يتعرضصريويم!نالتيالإصاباتِأهمومن

!خىس!دته!1وو:(Headinألاry)الرأسإصابات-ا

نحوأنالإحصاءاتوَتفيدالخمور،شاربيلدىابشائعةالإصاباتمنوهي

منكانواالرأساصابةبسببالمستشفياتإلىادخلواالذينالمصابينمجموعثلث

)72(.المخمورلن

Scalp)الرأسفروةفيتهتكبينالرأساصاباتوتتفاوت laceration،)

الدماغفيوالنزيفالدماغارتجاجمثلأخطرهوماإلىالجمجمةفيوكسور

.صورهبشتى

أنواعها:بمختلفالكسور-2

وأحمرمتورمطرفايفإنولذا،والأطرافوالأضلاعالرأسكسوروتشمل

التأكديتمحتىكسرأنهعلىيشخصأنيجبللخمرمعاقرأيعندومؤلماللون

.الأخرىبالفحوصات

وهيالكسورحوادثعندالعضلاتتهتكنتيجةتحدثأخرىمشكلةوتوجد

Fat)الدهنيالانصمام embolism،)الدممعتسبحدهنيةحبيباتتتكونحيث

إلىالدهنيةالحبيباتتلكتصلأنالأمرفيوالخطير.الجسمأجزاءجميعإلى

بالانصمامالإصابةثمومنانسددها،إلىيؤديقدمماالرئويةالدمويةالأوعية

Pulmonary)الرئوي embolism)إلىالمريضيسعفلمإذامميتأيكونقدالذي

فوراً.المستشفى

---
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البطن:اصابات-3

الداخليةاعضائهمنعضوأيفيتهتكأوداخليبنزيفالمدمنيصابفقد

تلكمعظموتحدث.خارجيةعلاماتظهوردون(الطحاليكونما)غالبأ

الطرق.حوادثنتيجةأوالمدمنينبينتحدثالتيللمشاجراتنتيجةاماالإصابات

Acuteabdominal)الحادةالبطنألام-4 pain):

الحادةالبطنبآلامللإصابةعرضةالناسأكثرمنالخمورشاربويعتبر

الدراساتاحدىوفي.جراحيأتدخلأمعظمهاتحتاجوالتيالأسبابالمختلفة

التالية:الأسبابالباحثونوجدالخمر،معاقريمنشخصمئةعلىأجريتالتي

المرض

البنكرلاس:أصابات

عشروالاثمىوالمعدةالمريءإصابات"

الدكمقةالأمعاء:إنسداد

البطن:خوادث

والمرارةالكبدإصابات"

والمستقيمالقولونإصاباتم!

أخرىاصابات"

المجمك3

ا!لدمنينمنالمصابيننسبة

rr

24

والقخديرالكحولعلىالإدماق.

يواجههاالتيالمشكلاتأنإلاالتخديرعلمفيالمذهلالتقدممنبالرغم

له.بالنسبةكبيراًتحدياًتمثلللكحولالمريضادمانجراءمنالتخديرأخصائي

بلغأنإلىالشرابفيأفرطوالذيالأولىللمرةالخمرلشاربفبالنسبة

أتتاءالتخديرفييستخدمأنيجبالذيالدواءنوعيةاختيارفإنالشممم،حد
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للجهازتثبيطاًتحدثالتخديرأدويةمعظملأنمشكلةذاتهحدفييعتبرالعملية

يتطلبفلذا.عليهالكحولتأثيرجراءمنمثبطالأصلفيهوالذيالعصبي

فالكحول.لحظةأيفيللتدخلواستعدادأشديداًحذراًالأدولةهذهمثلاعطاء

العصبي.الجهازعلىالأدويةهذهمثلتأثيرمنيزلدإذن

بطنامتلاءفهيالتخديرأخصائيتواجهقدالتيالأخرىالمشكلةأما

قدممارئتيهإلىالمعدةعصارةلاسننشاقعرضةأكثربذلكفيكونالسكير،

المريض.هلاكإلىيؤديقدوالذيالاستتشاقيالرئةبالتهاباصابتهالىيؤدي

يدخلهأنبوببواسطةأولاًالمعدةمحتوياتتفريغإلىالتخديراخصائييلجألذا

إلىتحتاجولاطارئةللمرلضستجرىالتيالعمليةكانتاذاأما.المعدةالى

وقتاًتتطلبلأنهاتصلحلاالطريقةهذهفإن،الخطيرةالطرقحوادثمثلتأخير

حياته.خلالهالمصابيفقدقدطوللاً

الكحولتأثيرفإن،طويلةلفتراتالمعصيةفيتمادواالذيناولئكأما

تهمالتيالأعضاءوأهمتلفها،إلىيؤديالمختلفةالجسمأعضاءعلىالمتواصل

والكبد.والرئتانالقلبهيالتخديرأخصائي

مشكلةلهبالنسبةيمثلالتخديرفإن،الكحولجراءمنالمنهكالقلبفأما

مع(Bradycardia)القلبخفقانفيببطءالمدمنيصابأنيمكنحيث،كبيرة

معالدمضغطفيوانخفاض(،Dysrrhythmias)القلبنظمفياضطراب

القلب.مناليسرىالجهةفيهبوط

وأهم،عليهالكحوللتأثيرنتيجةالحيويةعملياتهمعظمفتتأثرالكبدأما

التأثيرإزالهعلىقدرتهانخفاضهيللتخديربالنسبةالحيويةالعملياتتلك

طولإلىيؤديمما(،Detoxification)التخديرفيالمستخدمةللأدولةالسمي

المخدر.تأثيرمنللإفاقةالمريضيحتاجهاالتيالفترة
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السجاير،تدخينعلىمدمنونأيضاًهمالكحولعلىالمدمنينمعظمأنوبما

القصباتلالتهاباتلتعرضهنتيجةبالفاًتأثيرأيتأثرلديهمالتتفسيالجهازفإن

مما،الكافيبا!سجينالرئتينترولةضعفالىيؤديمماوغيرها،المزمن

أثماءامحسجينمنكميةالمرلضإعطاءعندالحذرالىالتخديرأخصائييضطر

الاهتمامهذاوليسبا!سجين،الدمتشعبلكميةالمستمرةومراقبتهالعملية

الرئتانتتعرضلاحتىوذلكالعمليةبعدحتىبل،فحسبالعمليةمحصوراًالماء

ذاتها.بحدالتتفسعمليةإعاقةئمومن(Atelectasis)للانخماص

الجراحتواجهقدمشكلةاهمفإن،العمليةبمدالطبيةللرعايةبالنسبةأما

ithdrwal)8+هالمفاجىءالكحولسحبأعراضهيالتخديروأخصائي sympوالتي(ول

بسرعة.يسعفلماذاالمريضهلاكالىتؤديقد

الجرعاتتحملعلىقدرتهمتزدادالخمرمدمنيأنبالذكروالجدير

الهيدروكاربونمركباتمثلالتخديرفيالمستخدمةالأدويةمنالصفيرة

التأثيرعلىللحصولالأدولةتلكمنالجرعةزيادةيلزممماوالباربيتورات

ولهذا(،Tolerance)التحملبظاهرةالظاهرةهذهوتعرف،المطلوبالعلاجي

الجراحيحصلحتىالمخدرةالأدولةمنأكبركمياتالىيحتاجالمدمنأننجد

(06).جراحيةعمليةأيلإجراءللمخدرالمطلوبالطثيرعلى

حرم؟ماباجتنابإياكبأمره-اللهحفظك-كيفالمسلمأخيرأيتفهل

مرضه؟فيحتىبصاحبهاالخمرتلحقهالذيالضررمدىرأيتوهل

تكسبالتي،المعصيةتلكاقترافمنعافاكأنالمسلمأخياللهفأحمد

بِفَغ!لِ)قُلْ:تعالىقال،والاَخرةالدنيافيوالشقاءوتعالىسبحانهالحقغضب

.!يَجْمَعُونَمِّمًاخَيْرهُوَفَيفْرَحُوافَبِذَلِكَوَبِرَحْمتِهِاللًهِ
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الغاسدال!ل

لأفىولةالغمرعدثيراتأ

جميععلىمباشرضررمنيحدثهماعلىالسميالكحولتأثيريقتصرلا

منيحدثهماخلالمنالجسمعلىالمباشرغيرتأثيرهيمتدبل،الجسمخلايا

تعاطيها،إلىالخمرشاربيضطرقدالتيالأدولةمنكبيرعددمعتفاعلات

الأدوية.لتلكالجانبيةالأعراضتزدادكماالجسمعلىالاْدولةتلكتأثيربذلكفيزداد

الاكلينيكي""الأقرياذينكتابفي(Laurance)""لورانسالبروفيسوريذكر

(Clinicalpharmacology،)التيالأدويةنشاطزيادةعلىالكحول"يعمل:يليما

ومن،عليهالسميةتأثيراتهازيادةإلىيؤديمماالدماغنشاطتثبيطفيتستخدم

ومضادات(،Tranquillisers)والمهدئات(hypnotics)المنومات:الأدويةتلك

Anti)الصرع epileptics،)الحساسيةومضادات(Anti- histamines،)وقد

.الكحولمعالأدويةهذهتعاطينتيجةالوفياتبعضسجلت

منالقليلةالجرعاتتحملعلىقدرتهمتزدادالكحولمدمنيأنوجدكما

مماوالباربيتورات،الهيدروكاربونمركباتمثلالتخديرفيالمستخدمةالأدوية

لهذا،المطلوبالعلاجيالتأثيرعلىللحصولالأدولةتلكمنالجرعةزيادةيلزم

يحصلحتىالمخدرالدواءمنأكبركمياتإلىيحتاجالخمرمدمنأننجد

جراحية.عمليةأيلإجراءللمخدرالمطلوبالتأثيرعلىالجراح

لهذهالتثبيطيالنشاطزيادةعلىالكحوليعملبل،فحسبهذاوليس

(11006)العصبيالجهازعلىالأدولة

استقلابفيخللإلىيؤديمستمرةبصفةالخمرشربعلىالتعودأنكما

الأدولة.لتلكالجانبيةالأعراضزيادةاحتماليزيدمماالأدولةبعض

الآثارمنالتخلصعمليةفيهتتمالذيالوحيدالمضوهوالكبدأنوبما

الكحوللتأثيرنتيجةاعتلالهفإن،الجسمإلىتصلالتيالأدويةلمعظمالسمية

إلىيؤديمماإياهااللهمنحهالتيالحيويةالوظيفةلهذهالجسمفقدانإلىيؤدي

الجسم.أجزاءمعظمعلىالتأثيرثمومنالأدولةهذهسميةزيادة
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(h')رقمجدول

الادويق!62(بعضمعالكحولتفاعلاتيوضح

عليهالكحولتأثيرالدواءاسم

درجةإلىالدمضفطخفضفيتأثيرهايزدادالدمضفطارتفاعاتمضادات-ا

(Anti- hypertensives)الإغماء.إلىيؤديقدكبيرة

اعراضهاظهورإلىيؤديممامفعولهايزدادالورفارلن"11مثلالدمتخثرمضادات-2

(Warfarin)الجسممنمكانأيمنالنزيفوأهمهاالجانبية

.الدماغفيوخصوصأ

العصبيالجهازعلىالتثبيطيتأثيرهايزدادوالمهدئاتالمنومات-3

إلىيؤديقدمماالتنفسمنطقةوخصوصاً

.الموتأوالغيبوبة

الاكتئابمضادات-4

(Tricyclicanti-depressants)

11الفمنمتولن11منلالصرعمضادا!-5

(Phenytoin)

الحساسيةمضادات-6

(Anti-histamine)

v-ا/فلاجيل!الديدانمضاد(Flagyl)

!بروكارباقلن"مثلالسرطانأدوله-8

(Procarbazine)

!"مونوسلفيرامالجربمضاد-!

(Monosulfiram)

"الكيفالوسبوهـلن"نوعالحيولةالمضاداتا-.

(Cephamandole, Latamoxef)

"البانادولالحرارةخافضا-ا

(Paracetamol)

وقدالعصبيالجهازعلىالتثبيطيتآثيرهايزداد

.الهلاكثمومنصكليبوبةإلىتؤدي

أعراضهازيادةإلىيؤديمماالاستقلابيرداد

العلاجية.فماليتهاوتقل،الجانبية

السكرحالةإلىالخماروصولسرعةمنتزلد

الوعي.وفقدانالمفرط

عقاريحدثهبماشبيهةأعراضتظهر

فيكصعوبة(هisulfiram)الديسلفيرام

وانخفاضوالعرقالقلبضرباتوزلادةالتنفس

وشديد.مستمرقيءمعالدمضفط

.الديسلفيرامعقارتتاولأعراض

.الديسلفيرامعقارتتاولأعراض

.الديسلفيرامعقارتناولأعراض

تعاطيفيالاستمرارمعالتسمممنسبةارتغاع

الخمر.
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(Aspirin)الأسبرين-ا2

"الأيزونايزايد"مثلالسلمرضأدوية-'1

1(soniazide)

السكر:مرضأدويةا-4

الانسولين(1)

للسكر:الخافضةالحبوب)ب(

يوريا-السلفونيلا

(Sulphonylurea)

لميتفورمينا-2

(Metformine)

منوالنزلفالممدةبقرحةالإصابةنسبةارتفاع

أصلاً.الموجودالقرحلأ

الكبد.بالتهابالإصابةنسبةارتفاع

يؤديمماالدمسكرلنسبةالخافضتأثيرهزيادة

المصابيدخلوقدالدمسكرفيحادنقصإلى

حياته.أثرهاعلىيفقدغيبوبةفي

حادنقصإلىيؤديمماالدمسكرعلىتأثيرهايزداد

(Chloypropamide)الكلوربرومايدعقارأما،فيه

عقارتناولوأعراضالوجهفياحمرارأفيسبب

.لديسلفيراا

(Lacticacidosis)الدمحمضيةزيادة

التيالانزيماتبعضعلىتعتمدالأدويةبعضاستقلابسرعةأنكما

السميالتأثيرلمقاومةالوقتنفسفيالكبديحتاجهاوالتيالكبد،يفرزها

شديداًتنافساًفإن،الجسمفيالكحولمعالأدويةهذهتجتمعفعندما.للكحول

السملأنهللكحولالنهايةفيالغلبةوتكونالكبد،فييحدثالانزيماتهذهعلى

وخير،الأدويةهذهتأثيرفيزداد،منهللتخلصطاقاتهكلالكبديفرغالذيالقوي

"الوارفارين"مثلالدمتخثرمضاداتاستعمالمعالكحولتعاطيذلكعلىمثال

(Warfarin،)بمقاومةالكبدلانشفالنتيجةالدواءهذامفعوليزدادحيث

مكانأيفيالنزيفوأهمهاالجانبيةأعراضهظهورعلىيساعدمما،الكحول

بإصابةوذلكوخيمةالعاقبةتكونأنيمكنحيث،الدماغفيوبخاصةالجسممن

الدماغية.بالسكتةالمدمن

الكبدانزيماتتصبحأنإلىيؤديالكحولعلىالإدمانفإنثانيةجهةومن

بعضتحطيمسرعةإلىيؤديمما،السمومتحطيمفيوقوةحساسيةأكثر
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زيادةإلىيضطرمما،فائقةبسرعةالعلاجيمفعولهاذهابثمومن،الأدوية

وخيرالدواء،لهذاالمرغوبةغيرالجانبيةالأعراضظهورثمومنالدواءجرعة

يزدادحيث(،Phenytoin)"الفينيتولن"مثلالصرعمضاداتذلكعلىمثال

الأمرفيتطلب،الصرععلىالسيطرةفيفعاليتهتتأثروبذاالدواءهذااستقلاب

الدواء.لهذاالخطيرةالسميةالأعراضظهورحسابعلىولكن،الجرعةزلادةإلىحينها
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لخامسالبابا

الملاحق

مق4وسكونا

با!رماتالقداو!يهـأحكامالاولالملحق.

.الكحولمقاخالىالدواء4الفانىالملحق.

المشرويات.فىالكحولعقالكشفطرق4الثالثالملحق.

riT





الأولالملعق

!رماقبااوكل!لتلىاه!ح!أ

توضيحفإن،الطبيالحقلفيللماملينوخصوصأالموضوعهذالأهميةنظراَ

الكتببعضعلىاطلاعيخلالومن.ودقيقعميقبحثإلىيحتاجالأحكامهذه

بحثمثلشتى،طرقمنالأحكامهذهمثلعالجبحثاًأجدلم،المجالهذافي

"الطبالقيمكتابهفيعنه-وعفىاللهرحمه-"النسيميناظم"محمودالدكتور

(03)(10الحديثوالملمالنبوي

هذهفيتعمقمن-خيراًاللهجزاه-النسيميالدكتوربهقاملماونظراً

.الفائدةتكتملحتىهذاالقيمبحثهبعرضفساكتفيلطيفاً،شرحاًوشرحهاالمسطلة

علاجيةفوائدالمحرماتلبعض"ان:بقولهبحثهالنسيميالدكتوريستفتح

المحرمأنفظنوا،المسلمينبعضعلىالأمرالتبسولذلك،الطبيةبالتجاربثابتة

منفمنهم،اليهالاضطراروجودمنالتحققدونكدواءوصفهبمجردتتاولهيباح

برمالمصابأنهبحجةالبيرةيتجرعاوالتقوّي،بحجةالمسكرالنبيذيشرب

عرضمعبالمحرماتالتداويفيالإسلامحكمأبينانالواجبمنفرايت..بولية

".المسألةلنصوصالفقهاءلفهموجيز

)با!رماتالتداوىعقالنهى.

خفيأ،معنويأوماديخبثوفيهالاالأمةهذهعلىشيئاًتعالىاللهيحرملم

فالمحرم،يشتمللمأمعلاجيةفوائدعلىمنافعهفياشتملجلياً،واضحأأمكان

الإنسانصحةعلىضارةآثارجانبإلىيملكهاانما،دوائيةخاصيةيملكالذي

ذاتالأدويةعنوالمريضالطبيبيحيدأنالبديهيومن.النفسيةأوالجسمية

،الضارةالآثارمنالخاليالأمثلالعلاجتيسيرمع،المرغوبةغيرالجانبيةالآثار

والدواء،الداءخلقالله،ان:فقالبالمحرماتالتداويعن-لمجحِاللهرسولنهىولذا
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الزوائد.مجمعفيكماالدرداءأمعنثقاترجالهبإسنادالطبرانيرواه،بحرامتتداوواولا،مْتداووا

عليها،.حرمفلماأمتيشفاءيجمللماللهان5:والسلامالصلاةعليهْوقال

بينكماشرعأي:حكم:جعلمعانيومن.حبانابنوصححهوالبزاريعلىوأبوداودأبورواه

)مَا:تعالىقولهعند"1"12/90الكبيرتفسيرهفيالرازيالدينفخرالإمامذلك

.،301:المائدةأ!وحَامٍوَلاوَصِيلَةٍوَلالمائِبَةٍوَلابَحِيرَةٍمِنْاللَّهُجَعَلَ

وعلى.عليهاحرمفيماأمتياستشفاءيشرعلم:أمتيشفاءيجعللمفمعنى

المجتهدونالأئمةأجمعالاضطرارحالاتغيرفيبالمحرماتالتداويتحريم

.المحققونوالعلماء

4الضرورةعفدغيرالمسكرةبا!رماتالتداوى.

علىتحملهوالتيسيءظرففيبالإنسانالمحدقةالحالةهيالضرورة

منمالهأو،الهلاكمننفسهعلىللمحافظةشرعاًالممنوعالمحرمارتكاب

المحرماتاستعمالفيوالأصل.ظنأأويقيناًإمايتحملهلااذىلدفعأو،الضياع

وَمَاالْخِنزِيرِوَلَحْمَوَالدَّمَالْمَيْتَةَعَيكُمُحَرَّمَإِئمَا):وجلعزاللهقولالاضطرارحالفي

وقال،173:البقرة1!حِيمٌرًغَفُورالئَهَإِنَّعَلَ!إثْمَفَلاعَادٍوَلابَاغٍغَيْرَافْطُرَّفَمَنِالفَهِلِغَيْرِبِهِأُهِلَّ

اف!طُرِرْتُمْمَاإِلأَعَيكُمْحَرَّمَفَالَكُمفَصَّلَوَقَدْعَلَيْهِاللَّه31ِذُكِرَمِمَّاتَأْكُلُواأَلأَلَكُمْ)وَمَا:تعالى

غيرمنوأطلقهاالتحريممنالضرورةحالةاستثناءاللهفعمم.911(:الأنعامأ!إِلَيْهِ

حالكلفيالضرورةبوجودالإباحةوجودفاقتضىصفةولاشرطولاقيد

التداويلضرورةأمالتفذي،لضرورةالاضطرارأكانسواءفيها،الضرورةوجدت

ذلك.لغيرأم

خافأو،أعضائهمنعضوتعطيلأوالهلاكنفسهعلىالمريضخاففإذا

وأ،يحتمللاشديداًمبلغاًبالمريضالألمبلغأو،ذلكحدوثمنعليهالطبيب

علته،فييفيدمباحاًدواءيجدولم،غيرهإلىسرايتهخافأومرضهمنتأذى
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مفيد.أنهطبيبهظنأوظنهعلىغلبإذاالمحرمالدواءيستعملانلهجاز

ذلك،إلىاضطرإذارأسهيحلقأنبالحجللمحرمتعالىاللهأجازفلقد

بِهِأَوْ...):تعالىقال،الإحراممحرماتمنالحلقأنمعمثلاً،الراسبقمللإصابته

وهوعجرةبنكعبجميمالنبيأمرولقد691،.:البقرةأ*!و...فَفِدْيَةٌرَّأْسِهِمِّنأَذًى

وأستةًيطعمأوأيامثلاثةيصوموأن،القملبسببيحلقأنالحديبيةزمنمحرم

اللهرسول)رخصوللضرورة1/401(.0)الفتحالطبكتاب-البخاريرواه.نسيكةينسك

الحريرلبسفيعنهما،اللهرضيالعوامبنوالزبيرعوفبنلعبدالرحمن!شَي!

استعمالفيجمفاللهرسول)رخصوللضرورة.ومسدمالبخاريرواهبهما(كانتلحكة

حاملنفسيةتتأزملاحتىتشويهوازالةنقصلسترولوالتداويفيالذهب

الجاهليةفيالكلابيومأنفيأصيب":قالأسعدبنعرفجةفعن.التشوله

ذهب"منأنفأأتخذأنلمجي!اللهرسولفأمرنيعلي،فأنتنورقمنأنفاًفاتخذت

الوجه،منالتشويةلإزالةذهبمنأنفاتخاذجازفإذا.حسنوقالالترمذيرواه

تدلرواياتالزوائدمجمعوفي،المصابةالأسنانتطبيبفيجوازهأولىبابفمن

أسنانهمطببوا-عنهمااللهرضي-مالكبنوأنسعفانبنعثمانأنعلى

عندبالمحرماتالتداويإباحةفيوالشافعيةالحنفيةأدلةتلكم،بالذهب

قدموالرهطوالسلامالصلاةعليهالرسولبوصفأيضاًواستدلوا.الضرورة

وأبوالها.الإبلبألبانبالتداويوعكلعرينةمنعليه

اللهان5:جمي!قولهلعمومبالمحرماتالتداويمنعالىوالحنابلةالمالكيةوذهب

فيشفاءيخلقلمتعالىاللهأنبمعنىعليها،حصمفيماأشيشفاءيجملىلم

التداويحادثةهووالذيالحديثلورودالسببخصوصعنالنظروبغض،محرم

.الأخرىالرواياتتذكركمابالمسكر،

السابقالحديثخصصتولكن،المعنىبهذاالفقهاءمنجماعةوقالت

اللهرحمهما-النوويمنهاجعلىشرحهفيالشربينيالخطيبمنهم،بالمسكرات
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فإنذلك،الىطضافةالخمر،علىمحمولوهو:الحديثذكرعندفقال-تعالى

ليكون)خلق(علىمقصوراًليس(ل!جعلوالمالكيةالحنابلةبهأخذتالذيالمعنى

الإمامذلكوضحكماوصير()حكم،معانيهامنإنبل،الدلالةقطعيالنص

.الرازيالفخر

مطلقأ4اثسكراتبتجرعالقداوىلخريم

اعتيادهملشدةالمسلمينعلىالخمرتحريمفيتدرجالإسلامأنالمعلوممن

يكونلاعليهاالمدمنفطامولأنعليها،الكثيرينهـادمانبهاوشففهم،الإيمانقبل

صنعهاأنالمسلمينبعضظنقطعياًتاماًتحريمأحرمهاأنبعدثم.بالتدريجإلا

!ماللهرسولسئلفعندما.التحريمنطاقفييدخللاالتداويبقصدوتناولها

طلباًتتاولهأكانسواءالمسكريشملالتحريمانفيتعالىاللهحكمبينذلك،عن

عن!شمبالنهياللهرسوليكتفولم.وتداويأاستشفاءكانأموالسكرللنشوة

للنبيرجلقالداء.بأنهاووسمهاالدواءصفةعنهانفىبلبالمسكراتالتداوي

وليستداء"إنها:قالنعم،قال:؟،مسكرة"أهي:قالبها؟أنتداوىأنبذةعندنا:!!ي!

والبيهقي.مسلمرواهبدواء،

الحنفيةأنغير،المذاهبائمةاتفقتبالمسكراتالتداويتحريموعلى

حالةاستثناءإلىاستتاداًبالمسكراتالشفاءوتعيينالضرورةحالةاستتتوا

الكريمة.الاَيةفيالاضطرار

المعتمدأنالى-مسلمصحيحعلىشرحهفي-النوويالإمامأشارولقد

تطبيقهأما،للتداويوشربهتجرعهأيبالخمر،التداويحرمةهوالشافعيةعند

فإن،الفاروقبالترياقكالتضميدالضرورةعندالمداواةبقصدالجسمظاهرعلى

الإماماجازهوقد،حياتولحمخمراًفيهأنمعجوازهعلىمتفقونالشافعية

التداويحرمةالشافميةبعضوقيد.المنثورةبالمسائلالمسماةفتاويهفيالنووي
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استهلكتفإذا.فيهتستهلكآخربشيءممزوجةغيرصرفةكانتاذابالخمر،

معرفتهأوعدلمسلمطبيباخباربشرطالشفاءلتعجيلبذلكالتداويجازفيه

والفقهالمحتاجمننيفي"كمايسكر.لاقليلاًالمستعملالقدريكونأنوبشرط،للتداوي

ريح.ولالونولاطعمفيهيبقلمبحيث:الطالبينإعانةوفي"الأربمةالمذاهبعلى

منوالنجاسة.أيضاًالشافعيةعندنجسةكانتوإنالمسكرات!انهذا

مشروعففي.عنهاالمعفومنالنجاساتبعضاعتبرواأنهمالا،التحريمأسباب

عنالكلامفي(IVYأالفقرة"الأطعمة"موضوعالكويتيةالفقهيةالموسوعة

إذاإلاموادهابباقيتمتزجلاصناعتهافيالداخلةالعطريةوالزيوت:الغازوزة

فهوكلهاالمسكراتروحهو()الكحولوالغولإليها،الفولمنجزءبإضافةحلت

يبدوماهذا.شربهافيحرموالفازوزةالزيتيتتجسوبهالجمهور،عندنجس

هيإنماالغولاضافةإن:نقولأنأمكنناالنظرأمعنااذالكن،وهلةلأول

قالوا:وقدجبناً،ليصيراللبنإلىالنجسةالأنفحةإضافةشأنفشأنهاللإصلاح

"إنه:قلنافإننجسالغولإن:قلناإذاكلهوهذا.عنهايعفىبلاللبنتنجسلاالأنفحةإن

هـ..أ.أعلمواللهإشكالفلاالأزهر،فيالفتوىلجنةاختارتهوكماالشوكانيقالكماطاهر،

لمإذاأماالعشبرعىقدالحيوانكاقإذاالشافعيةعندتنجسوالأنفحة

ذكاةمذكىمنأخذتإذاكلهاالمذاهبعندمأكولةطاهرةفإنهارعاهيكن

الخمربطهارةمالكالإمامشيخالرأيربيعةالإمامقالالشوكانيوقبل.شرعية

قرنولمالها،كانالرجسوصفلأن،حسيةلامعنويةنجاستهاوأن،والمسكرات

الدلالةقطعيةليستفالاَية.والأزلاموالأنصابالميسرمنالكريمةالآيةفيبها

بغسليأمرحديثلورودبنجاستهاالحكمالعلماءبعضولرىالخمر.نجاسةعلى

لفرضالمعدأوالصرفالغولبينيفرقونلكنهم،الذميينمنالمستعارةالأوعية

المعدالغولوبيننجاستهما،عنالمعفومنأوطاهرينولعتبرونهما،صناعي
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الأصلية.نجاستهعلىيبقىأويتنجسحيثمسكركمشروب

لا-صيدلانيصناعيبقصدالخمرأوبالغولالمهيأةالأدويةأن:والخلاصة

الضرورةعندالشافعيةبعضيجيزهابها-النشوةأوالخمربذاتالتداويبقصد

الدواء.ذلكفيمستهلكةالخمرأوالفولكانإذا

فيإليه"المشارالدواءفيالمسكراستهلاكإن:النسيميالدكتوريقولثم

الأخرىالعقاراتأوبالعقاربتفاعلهتركيبهبتغيرإمايتم"الشافعيالمذهب

العقاراتتأثيربغلبةالمسكرالتأثيرباستهلاكأوالدواء،تركيبفيالمشاركة

المهيأةالأدولةلشربيشترطوعليه.الدواءبذلكالسكريمكنلابحيثالأخرى

:شروطثلاثةالخمرأوبالغول

فيومفيدالغولمنخالمباحآخردواءلفقدانالدواءذلكإلىيضطرأن-ا

التأثير.وسرعةالقوةفيبالغولالمهيأالدواءكفائدةالعلةذات

فيالحرجودفعالبلوىعمومالضرورةشرطحكمفييجعلمنالعلماءومن

الشافعيةلإجازةوذلكأيضاً،الآخرانالشرطانتحققإذاوذلك،الأدويةصناعة

الجبن.صناعةفيالنجسةالأنفحةاستعمال

وخفةنشوةمنالأولىالسكرلعوارضمؤديةغيرالدوائيةالجرعةتكونأن-2

حياء.وتقليلوجرأة

مقدارزيادةلأنأيضاً،ممكنغيرالدواءمنالكبيربالمقدارالسكريكونأن-3

التسممأوالتضررحصولإلىتؤديفائضحدالىالدوائيةالجرعة

تأثيرأنأي،بهالسكرحصولقبلالدواءذلكفيالمشاركةبالعقارات

مستهلكةالخمرفأضحت،الغولأوالخمرتأثيريفلبالمشاركةالأدوية

الدواء.ذلكفيالتأثير
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ولاالصرفةبالخمورالتداويمطلقأالشافعيةعنديجوزلافإنههذاوعلى

العلاجاستعمالمعالشارببهالينتشيالمهيأةالدوائيةبالخمورالمسماةبالأدوية

المعدةالأدولةمنعداهاماأما.بواسطتهاالمستخلصأوبهاالممزوجاللازم

وأالفساد،منومنعهالدواءلإصلاحأجزائهافيالفوليدخلوالتيللشرب

،المعايرةوامكانالنباتمنالدوائيةالخلاصةلأخذوسيلةكانأو،ذوبانهلتسهيل

تلكتحققمنالتثبتوان.السابقةالثلاثةللشروطخاضعاستعمالهاجوازفإن

.العدلالمسلمللطبيبتابعالشروط

بتجرعالتداويبإبطالالأربعينياتأواخرفيأخذالحديثالطببأنوأذكرهذا

.الأخيرةالسنينهذهفينهائياُبطلحتىعلاجيةفوائدفيهاأنبعلةالمسكرات

4با!رباتاوىالتكالاضطرارإلمحهعقعمليةأمفلة

إليه.نضطرممايعتبرالجراحيالعملفيالمخدراتاستعمال-ا

الشديدالألملتسكين"مشتقاته"أوكالمورفينالمخدراتاستعمالى-2

ومضاداتالمسكناتتفقدحينمامثلاً"الحصويةالبولية"كالقولنجات

المحتمل.غيرالألمتسكينفيهذهتفلحلاحينماأوالتشنج

لستراستعمالهغيروهوجائز،فذلك،الأسنانتطبيبفيالذهباستعمال-3

فقط.تجميليةلغايةالأسنان

البقرانسولينفقدانعندالخنزيرمعثكلةمنالمستخرجالانسوليناستخدام-4

المعامل.فيالمصنعأو

مع،وإليهممنهمالدمبنقلالمرضىبعضومعالجة،بفزارةالنازفينإسماف-5

.محرمالدمأن

المضادوالمصلوالكزاز،الدفتيري،للخناقالمضادكالمصلبالمصول،المعالجة-6
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يبيحهاإليهاالاضطرارفإن،الأمراضبعضمنالناقهومصل،الأفعىلسم

دممصلمناومعينمرضمنالناقهالإنساندممنمستخلصةأنهامع

مثلأ.كالحصانالممنعالحيوان

(03)هـ..ا.الزرععملياتفيالموتىاعضاءمنالاستفادة-7
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الثافيالملعق

الكولىمقالخالي!اءا

كلبالتشغلانيجبوالتي،المهمةالأمورمنالموضوعهذافيالبحثيعتبر

نأطبيأالمعلوممنلأنه.والصيادلةالأطباءوبخاصنة،دينهعلىغيورمسلم

والتي،متفاوتةبنسبالناسبينالمتداولةالأدهـلةبعضتركيبفييدخلالكحول

عمومأبالمحرماتللتداويالإسلامتحريممنالرغمعلىالمسلمونيتعاطاها

خصوصاً.والمسكرات

الكحولمنالخاليالدواءعلىالحصولوهيالفاية،هذهالىوللوصول

والهيئاتالأشخاصقبلمنالمبذولةالجهودتتضافرأنيجبالمحرماتوسائر

والبحوثالدراساتلكلالدائموالتشجيعبالحثوذلك،الإسلاميةوالحكومات

منوالخروج،الإسلاميةالأمةعنالحرجرفعسبيلفيالمجالهذاتخدمالتي

تعالى.اللهرضوانإلىجميعاًنصلحتىلنواهيهواجتتابأاللهلأوامراستجابةالإثمدائرة

التيالبحوثمنمجموعةالقاريءيديبينأضع:الطريقهذاعلىوخطوة

عملهتؤدي،الصيدلانيةالعملياتفيأخرىبموادالكحولاستبدالإلىتهدف

:البحوثتلكومن.الأدويةلتلكالدوائيةالفاعليةعلىتؤثرأندونالكفاءةوبنفس
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اكأولالبحث

4المذيباتاْفضلالماء

مؤتمرفي"،خواجييحيى."دوالوفاء"أبوأحمد"د.الباحثانقدمهوقد

اهـ.4ْ7عامالأولربيعفيتركيا،فيالمنعقدالإسلاميالطب

العصورأقدم"منذ:الباحثانيقول.البحثهذامنمقتطفاتهناوأسوق

أجزاءبنقعالإنسانوقام،الصيدلانيةالأغراضفي-كمذيب-الماءيستخدم

الماءوهو(،Infusion!النقيعواستعملوساخناًبارداًالماءفيالطبيةالنباتات

الطباخةعلىللحصولالماءمعالطبيةالنباتاتبغليقامكمابالدواء4المحمل

(Decoction،)المائيةالخلاصةلعملالماءبطردالطباخةبتركيزقامكما(Extract)

.(Syrups)أشربةشكلفيالخلاصةوجعل،والجافةوالرخوةالسائلة

)الخمور(استعمالعنوبعيداً)الماء(باستعمالالصيدلانيالتطورهذاحدث

نأالأجنبيةالصيدلةمراجعبعضوتذكرالعصور،أقدممنذالإنسانعرفهاالتي

بعدالميلاديالأولالقرنفي(Discordies))ديسكوريدسيسمىعالماًاغريقياً

فيكمذيب(Wine)النبيذخمراستعملمنأولهوالسلامعليهالمسيحوفاة

العقاقير.استخلاص

إلى-المسلمونالعلماءأوجدهاالتي-التقطيرتكنولوجياانتقالوبعد

اللهمعصيةفيسخروهاماأولالفرنجةعلماءسخرها،النهضةعصرفيأوروبا

Fermented)المخمرةالموادبتقطيروذلكوتعالىسبحانه materialsلتحضير)

علىتعرفوا..المسكرةالمادةمنعاليةنسبةعلىالمحتوية(المقطرة)الخمور

Spirit)الخمرروح()الكحول of Wine،)في(المسكرة)المادةبهذهالاهتماموبدأ

لوللي)ريموندالكيميائيوقام،العلاجفياستعمالهاوشاع،الحياةمجالاتكل

(Rymond Lully)31-ام)235الميلاديعشرالثالثالقرنفي o)باستعمالام
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بتجهيزمعاًوقاما،(Arnold)"أرنولد"زميلهوشاركهكمذيبالكحول

غيرالصبغاتوظلت(،Tinctures)بالصبغاتالمعروفةالكحوليةالمستحضرات

أدويةلدستورالأولىبالطبعةذكرهايردولمعشر،الثامنالقرنحتىمنتشرة

قسماًلتصبحتتزايدالصبغاتأخذتثم،اللاحقةبالطبعةذكرتثمام،618لندن

المتعاقبة.الأدويةبدساتيرمهماً

الأغراضفي(Menstrum)ومستخلصكمذيبالكحولاستعمالوشاع

العلميةقيمتهفزادتعليهالباحثيناهتماموتركز،الصيدلانيةوالاستعمالات

وقل،أهميتهوتراجعتكمستخلص،الماءاستعمالعنالانصرافوبدأ،والتطبيقية

الفعالةالمواداستخلاصمنأعقبهوماالنباتيالاستخلاصوأصبح،استعماله

نحوللمذيباتالعلميالمسارفيانحرافوتم(،)الكحولعلىقاصراًيكونيكاد

والدواء.الصيدلةفيواستعمالاتهالكحول

الماءاستعمالنحوالعلميالاتجاه-الحاضرالوقتوفي-مؤخراًبدأولقد

تصحيحليتحققأخرىمرة)الماء(الىالعودةتكونوبذلكوللاستخلاص،كمذيب

كمذيب)الماء(علىالباحثيناهتمامتركزمافإذاالصيدلى،للفنالعلميالمسار

بدرجةالكحولعنيفنيوسوف(المذيبات)أفضلالعلميوبالدعميصبحفسوف

الحديثةالاتجاهاتومن.عامةبصفةالإذابةوفيالاستخلاصفيكاملة

معايرتهابعدالنباتأجزاءاستعمالإلىالدعوةتلكللاستخلاصالماءلاستعمال

وتوابعهاالفعالةالموادكافةلاستخلاصضمانأطازجاً،المريضفيتعاطاهكمفلي،

بدونوالمناسبالكافيبالقدريذيبهاالذيالماءبواسطةالمفعولفيتساعدالتي

نباتيةمستحضراتالأسواقفيوظهرت،للاستخلاصقصوىدرجةإلىالحاجة

الطبيالنباتأجزاءعنعبارة()الشايو.الأمراضمنكثيرلعلاج)شاي(تسمى

نأعلىمناسبةعبواتفيومعبأة،مسحوقشكلعلىأو،صغيرةقطعإلىمجزأة
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الشاىِ.تعاطيبطرلقةالمريضيتعاطاها

كافةيناسبالذيالطبيعيالسائلهووالماء:القولفيالباحثانيستطردثم

،بالإنسانيلحقضررأيعليهيترتبلاالذي)5؟+91703(المذيبوهوالأحياء،

،الأحيانبعضفيأضراراًبالإنسانفتلحقالكحولفيهابماالمذيباتسائرأما

العواملتكوقوقدالضرر،إحداثعلىتساعدعواملهناككانتإنخاصة

)كمادةالمذيبمنكميةبأقلالضررحدوثإلىيؤديمماالإنسانجسمداخل

الكحوليالتحملكعدم(،Intolerance)التحملعدمعليهيطلقماوهو(غريبة

الإنسانلجسمومناسبته،لسلامتهالمذيباتسائريفضلالماءفإنلهذامث!وً،

.الدمفيحقناًأوبالفمشراباًكانسواء

يلي:فيماالشائغةالمذيباتبعضأضرارالباحثانيذكرثم

4لكحولضرارا:%

يلي:ماالدوائيةالمستحضراتفيالكحولوجودعنالناتجةالأضرارمن

Drug)الدواءمعالكحولتفاعلات-ا interaction،)ضارةتفاعلاتوهي

الدواءفيالموجودالكحولبينالإنسانجسمداخلوتحدثأحياناً،وخطيرة

أقلوجودبسببالتفاعلاتهذهتحدثوقد،العلاجيةالعقاقيربعضوبين

الدواء.فيالكحولمنكمية

Ethanol)الكحوليالتحملقلةبسبب-3 intolerance)الأشخاصبعضعند

،بالمعدةأضرارأيلحققد-قليلةبنسبةولو-بالدواءالموجودالكحولفإن

.المعدةالتهابومنها

خاصةالمركزيالعصبيالجهازعلىالأطفالىأدويةفيالموجودالكحوليؤثر-3

الأدولةتعاطياستمرارمعبالكبداضرارأيلحقانهكماا(،nfants)الرضعلدى
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الشهية.وفاتحاتالسعالكأدويةالكحولمنعاليةنسبةعلىالمحتوية

كمذيب،الكحولمنعاليةنسبةعلىالدوائيةالمستحضراتبعضتحتوي

فيالكحولنسبةتصلوقد.مقنعةخموربمثابةالمستحضراتهذهوتعتبر

مثلالمقويةالأدويةفيالحالهوكماأكثر،أو05%()الىالأدهـلةبعض

الأدويةأوالكينا()شرابمثلللشهيةالفاتحةالأدولةفيأوباير()مقوي

هذهمنواحدةوجرعة(.Elixirs)ا!سيراتعليهايطلقالتيالمقوية

السكرمقدماتالىتؤدي،الكحولمنعاليةنسبةعلىتحتويالتيالأدولة

الاستعمالسوءتسببأنهاكما،العواطفوانطلاقبالنشوةتتميزالتي

Drug)الدوائي abuse)المضادالكحولعلىالدواءاحتواءعندخاصة

ناكما(،Codeine)الكوديينمثل(Narcotic)مفترةومادة،الكحولاو،للحساسية

الكبد.تليفالىتؤديقدالكحولمننسبةعلىالمحتويةالأدولةاستعمالكثرة

تؤثرالتيالعقاقيرخاصةالعقاقيرلبعضالجانبيةالآثارمنالكحوليزيد

.المركزيالعصبيالجهازعلى

العقاقيرلبعضوالإدمانوالاعتمادالتعودحدوثعلىالكحوليساعد

.والمهدئات،الحساسيةومضادات،كالمنومات

للعقاقيرالعلاجيالأثرمعالمستحضراتبعضفيالموجودالكحوليتعارض

مضاداتمعالكحولوجودتعارضذلكومثال،المستحضراتبهذهالموجودة

الحموضةزيادةتعالجالتيالمستحضراتفي(Anticholinergic)الكولين

الشعبي.للريوالمضادةالأدويةمعالكحولوجوديتعارضكما،المعدةوالتهابات

أولىفيتتحولحيث،الإنسانجسمعلىغريبةمادةالايثانولمادةتعتبر

الأسيتالدهيد،وهيالسميةشديدةمادةالىالجسمفياستقلابهامراحل

للإنزيماتمعطلةمادةكوجود،الأسبابمنسببلأيالاستقلابتوقفواذا
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الدمفيتزلدالأسيتالدهيدنسبةفإن(،Disulfiram)ديلسفيراممادةمثل

.خطيرةأعراضإلىيؤديمما

جملسريق4ضراراأ.

يسببقدأنهإلاأة3(،9أ!ول9)ا!أممأمونةمادةيعتبرالجلسرينأنرغم

الاَثارالطبيةالمراجعوتذكر،الإنسانلجسمطبيعيةغيرمادةباعتبارهأضراراً

نرىهذاومن،الجلسرينتعاطيعننتجتالتيالتسممحالاتوبعض،السامة

س!رمةالمذيباتأكثرمنيعتبرالذيالجلسرينعلىوأفضليتهالماء،سلامةمدى

الأخرىبالمذيباتبالكفماالماء،بعدالمذيباتأسلميعتبرإنهبل،الإنسانلصحة

الأضرار.منتخلولاالتي

:(PropylenGlycol)جليكول:%ضرارالبروييلين

لااه+9ةول(.5أ)5تحللهاوشمببالحمراء،الدمكرلاتعلىأحياناًيؤثر

4:%ضرارالكلوروفورم

هيسامةمادةذلكعنولنتجالضوء،وجودوفيللهواءبتعرضهيتأكسد

(arbonyl Chloride،)فيالموجود()الكلوروفورميسببهاالتيالأضراروتسببح

،المستحضراتمنبحذفهالعالميةالصحةمنظمةمنقرارصدروقدالدواء،

استعماله.وعدم

الذيالسعالمضاد(فيلين)شرابالكلوروفورممنهارفعالتيالأدولةومن

ديفيز(.بارك)شركةتتتجه

يصلحالذيالمذيبهوسواهدونالماءبأنالقولإلىالباحثانيخلصثم

يلي:ماتشملوالتي،السائلةالصيدلانيةالأشكاللتحضير

والمحاليل،والأشرية،الأمزجة،العينوقطرات،بالحقنوالمحاليلالحقن

والطباخة(،Infusion)والنقيعوالخلاصات،والمستحلبات،والمعلقات

(Decoction،)وهذا.والغسولات،السائلةوالدهاناتوالمروخات،العطريةوالمياه

09()هـ..ا.المذيباتأفضلهوالماءفإنولهذاآخر،مذيبلأييتوفرلاما
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الفانىالبحث

المائي!ابليسريقجليكولبروييلينخليطفىالفيوبارليتالذولاق"

(PhenobarbitalSolubility in Propylene- Glycerol- WaterSystem)

سعودالملكبجامعةالصيدلةكليةفيالباحثينمنمجموعةبهقاموقد

ه.جودووفيق،ملوخيةاللهوعبد،مصطفىممدوح:الدكاترةوهمبالرلاض،

اكتوبرشهرفيالأمريكيةالصيدلانيةالعلوممجلةفيالبحثنشروقد

الفينوباربيتالمثلمستحضراتوجود"إن:يليماالبحثفيجاءوقدام،819

Ethanol)الكحولمنخاليةوغيره free Liquid Preparations)أمراًيعتبر

والمرضىالسنوكباروالأطفالالخمرعلىالمدمنينالمرضىلعلاجضرورباً

.المعدةبقرحةالمصابين

تفاعلاتهإنحيثخاملاً،مذيباًيعتبرلاالإيثيليالكحولأنبالذكروالجدير

معلوماً.أمراًأصبحالأخرىالأدويةبقيةمع

ومثبت.وحافظ،كمذيبالدوائيةالصناعةفيالإيثيليالكحولويستخدم

كمذيب.استخدامهاعداماعنهعوضأالأغراضتلكفيأخرىمواداستخدامويمكن

تلكمعظهـاولكن.الفينوباربيتالاكسيرلدواءمقترحةمستحضراتعدةوهناك

%4)5بينماتتراوحالإيثيليالكحولمننسبةعلىتحتويالمستحضرات -ْ.)t

المائيالجليسرينجليكولبروبيلينخليطاستخدامتمالدرسةهذهوفي

لكلوالكيميائيةالفيزلائيةللخواصمطابقةالنتائجفكانت.الفنوباربيتاللإذابة

.والمذابالمذيبمن

عنعوضاًأخرىمذيباتاستخدامإمكانيةفيمثالاًالدراسةهذهوتقدم

*ه!88".أالكحولمنخاليةأدولةعلىنحصلحتىالمستحضراتفيالإيثيليالكحول
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الفالثالبحث

العقاقيرالطبيةفىواكدراتالمسكراتمكافحةفىدورالإسلام

و"عدنان"دردسحسينو"،خواجة"يحيىالدكاترةالباحثينمنمقدموهو

فيهجاءوقداهـ،04سنةهباكستانفيالمنعقدالإسلاميالطبمؤتمرالىالبار(،

يلي:ما

سواءالكحولمادةعلىتحتويالتيالأدهـلةبعضالبحثهذاتتاول"لقد

ضيقة،حدودفيالبديلالىتطرقكما(وقاتلة)سامةذلكغيراومسكرةكانت

كمادةعامةبصورةالكحولتستخدمللأدولةالمنتجةالشركاتجميعأنسيماولا

.ْمهدئةمادةأومذيبةمادةأوحافظة

جميعفيكلياًالكحولمادةمنالتخلصالإسلاميةللأمةيتسنىولكي

والصيادلةالكيميائيونفيهيساهمأبحاثمركزانشاءعلمهايحتم،الأدولة

والعربية.الأجنبيةالشركاتمعالتعاونيجبكماوالفسيولوجيون،

ومنهمالعلماءأجازهافقدالجراحيةالعملياتفيالتخديرمادةعنأما

بالقصيمالشرلمةبكليةوالمدرسالعلماءكبارهيئةعضوعئيمينبنمحمدالشيخ

مشواراًقطعالصينيةبالإبرالوخزلأنونظرأ،البديليوجدأنالى()السعودية

مادةافرازعلىقدرةعندهالإنسانمخانحيثالبنجعنالاستعاضةفيكبيرأ

(.Endorphins)اندورفينعليهايطلقبالجسمضارةوغيرللبنجمماثلة

فيواليابانوأمريكااوروبامنكلفيبالإبرالوخزظاهرةاستخدمتولقد

كاستئصالالصفيرة،الجراحيةوالعملياتالأسنانوجراحةالقيصردةالعمليات

كبيرةجراحيةعملياتأجرلتكما،الدرقيةوالغدةالدوديةوالزائدةاللوزة

البلاد.تلكفيالقلبأمراضبسببالبنجيتحملونلاالذينللمرضى

معالأمراضبعضعلاجفيالمستخدمةالأدولةبعضالباحئوناستعرضثم

ومن.البديلالدواءإلىتطرقهمالىبالإضافة،الكحولمناحتوائهانسبةتوضيح
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الأد!لة:تلكأهم

الدموية:والدورةالقلبأدوية-ا

الكحولمادةلتقصيالدمويةوالدورةالقلبأمراضأدويةالبحثتناوللقد

التالي:النحوعلىوذلكبها،

الصدرية.بالذبحةالخاصةالأدولة-أ

القلب.دقاتبتنظيمالخاصةالأدويةب-

والاسترخاء.الضخناحيةمننفسهالقلببعضلاتالخاصةالأدوية-%

عامة.بصورةالدمويةالدورةوأوردةشرايينبتوسعةالخاصةالأدوية-د

الطرفية.والأوردةالشرايينبتوسعةالخاصةالأدويةهـ-

كالاَتي:النتيجةوكانت

منتخلولاأنهاإلاالصدريةالذبحةأدويةفيالكحولمادةتتعدملكاد:

.والمسكناتالمهدئات

أكثرالكحولبنزولفإنالقلبلدقاتالمنظمةللأدولةبالنسبة:إما

المحرمةالحقيقيةالكحولمادةولكن،المحرمهوليسوهذاالإبر،فياستخداماً

.13(داهم19لأك!دام)5عليهيطلقالذيالشرابفيالموجودةهيئ

الخاصةالأدويةفياستخداماًأكثرفهو(ء(hano)االمحرمالكحول:%ما

القلب.عضلاتواسترخاءبضخ

علىمعظمهالأنبهاالكحوليذكرلافيكادالدمويةالدورةأدوية:%ما

.كبسولاتأوحبوبشكل

الأدويةكلعنالاستعاضةالمسلمينفعلىبالمحرمالتداوييجوزلاأنهوبما

وأ1()رقمالمرفقالجدولفيالمبينةبالبدائلالكحولمادةعلىتحتويالتي

تتطايرالكحولمادةلأنكبسولاتأوحبوبهيئةعلىالتيالدوائيةالمستحضرات

التجفيف.عندمنها
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Alternative Drug

Paveril Phosphate
9401PDR

Anyne of the below

drugs

306(Inderal (PDR

129(Isordil (PDR

(Miltrate1741RDP(

(1)ولجد

الدمولةوالأوعيةالقلب؟مراض؟دولة

)1(Table

Cardiovascular Preparation

lإ/51أ؟ه 9Rةأ35ء!ه f

/515حلامء4

opium

1501-%/ه

Phenobarbital

--859)78(PDR

PDR 1738 1 Opium

Phenobarb

1756PDRأا!ا

Jame of the Drug

01 ANTI- ANGINAL

PREPARATION

Cardilate-أ

2 - Papaverine

3 - Peritartarate

.LidocaineHyd. inj

soluble in water (PDR

053(

Quinidinesulf..أ+أ

)55!soluble in water

4101(

.Procainamideinj. (Phar

.Basisof The rap

5th edition. Goodman. p

796_

(.605Inderal (PDR

.Dintoside injectio (Phar

Basis of Therap

؟49.51

672.Goodman, p

5/591لأ51

Mentioned

0504-

%01

%01/5

07!513ا

-BenzylAl

ح535ا

51+،13ء

Ethanol

Ehtanol

PDR 71R9

1784PDR

Phar Basis

0551!مء"،

5th editior

.Goddman, p

672

011 ANTI- ARRYTHMETIC

PREPARATION

51لأ2لا5 - Isuprel

2-.أ+أ Isuprel

III. DIGITALIS

REPARATION

Digotoxin.أ+ج

01Di+أ 9 oxin

Deslanoside.أ+1

These are free from alcohol

These are free from Alocohol

rly

IV. VASODILATORES AS
A GENERAL
.V VASODILATORS
PHERIPHERAL



:والهرموناتالضغ!بارتفاعالخاصةافىدوية-2

حبوبشكلعلىمعظمهاأنفوجدإليهاالمشارالأدولةالبحثتناوللقد

فيدخللووحتى،الكحولعلىتحتويلالأنهالذكرهاداعيلالذلكوكبسولات

التجفيف.عنديتطايرأنهإلاتحضيرها،

النفسية:بالأمراضالخاصةالأدوية-3

معظمأنفوجد،الأدولةهذهفيالكحولنسبةمدىالبحثتقصىلقد

.الكحولمنشيءعلىتحتويلاوهذه)حبوب(صلبةحالةفيتأتيالنفسيةالأدوية

-ا.)نسبعلىتحتويولكنها،قليلةفهيسوائلشكلعلىالتيالأدويةأما

كمامتفاوتةبنسبالكحولعلىتحتويفمعظمهاالإبرعنأما،الكحولمن02%(

.)2!رقمالجدولفيمبينهو

Y()جدول

والعصبيةالنفسيةالأمراضأدولة

)2(Table

Psychotropic Preparation Containing Alcohol and Their Alternative

Name of the Drug I Reference %I of Alcohol I Alternative

Librium inj

2stela+أ

911،ح9+أ

Etrafon (Perphenazin

Amitryptalin) tablet

-Nardil(Phenalzin Sul

fate) Tablet

Vivactil (Protrylaptin

.Hydrochloride)tablet

%01Ethyl

7.5Ethyl%/ه

Ethylه/15%

54Ethyl/ه

PDR

PDR

PDR

PDR

Valium(Diazepam).أ+أ

Temaril (Trimeprazir

Tartarate) Syrup

(Metrazol(cns stimulant

Avertyl ( notryptaline

(Liquid

:العيونبأمراضالخاصةافىدوبة-4

شكلعلىمعظمهاأنوجدالعيونأدويةفيالكحولمادةعنبالبحث
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Benzyl)البنزلنكحولعلىتحتويقطرات alcohol)حافظة،مادةيعتبروالذي

بالتحريم.شرعاًعليهالمنصوصهوليسالكحولمنالنوعوهذا

نأإلىيعودذلكولعل،العيونأدويةفيوجودهفيندرالإيثيليالكحولأما

وجودمععليهالحصوليصعبأمروهو،معينةقلويةفيتكونالعيونأدوية

الأدوية.هذهذكرإلىداعيولا،الكحول

البحرومضاداتالنصفيالصداعمضادات،بالمطهراتالخاصةالأدوية-5

الحكة:ومضادات(،باركينسن)داءالرعاشمضاداتالغثياق،مضادات

كالتالي:النتائجفكانتالأدويةهذهفيالموجودالإيثيليالكحولعنالبحثتملقد

الجراحةفيالإيثيليالكحولبهاالموجودةالمطهراتعنالاستغناءيمكنإنه-أ

.الكحولوأيزوبروبايلاليودمثلخطراًوأقلفعاليةأكثرأخرىموادلوجود

تحتويلاكأقراصالنصفيالصداعلعلاجتستخدمالتيالأدويةجميعإن-ب

كحقن.يستخدمنوعفيالكخوليوجدوانما،كحولعلى

السائلةالموادأحدفيالدوارلعلاجالمستخدمةالأدولةفيالكحوليوجد-ب

51%(.تركيزهونسبةسم،)4(كلفيملجم12(/)5بنسبة

سائل.شكلعلىمركبينفيالكحولفيوجدالفثيانلعلاجالمستخدمةالاُدولةفيأما-د

Anti)الباركينسنعلاجفيالمستخدمةالأدويةأماهـ- Parkinson)فيوجد

.قطراتأوشرابشكلعلىتستخدممنهما،مركبينفيالكحول

فيالكحوليوجدكمراهميستخدموأغلبهاالحكةلعلاجالمستخدمةالأدوية-و

)3(.رقمجدولفيموضحهوكمامعظمها

:والفيتامينات،الالتهاباتمضادات،التشنج،بالكحةالخاصةالاْدوية-6

تحتتدخلالتيالكحولعلىالمحتويةالأدولةعنالبحثتقصىلقد

التالي:التقسيم

(.للبلغم)الطاردةوالمقشعاتالكحةأدوية-أ
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جدول)3(

.JIJمضادات،الصداعأدرلة،المطهرات AJIومضاداتالرعاثميالشللومضاداتوالفثهان

الحكة

Tablس!()3

Antiseptics, Anti- migraine, Antimotion, Anti- nausea, Anti- parkinsonism and

Anti- pruritic Drugs

Name of the Drug I Reference %I of Alcohol I Alternative

:ANTISEPTICS

1-Nonalcohol Betadine So017%/هAlcohol %07 1 Principle of

surgery I Ilution and benzolkoniurr

0and Cholrohexidine

Alcohol%09ه/%09/5

(Btadinesolution % (MIMS011%/هBetadine Alcoholic Solution I MIMES

Isopropyl

(Chlorohixidine(MIMS

Benzolkonium

-ANTI-MIGRAINE DRUGS

Gynergen I P D R I nene

P D R I NoneءMidrin

Migral I PDR INone

Migralon I P D R I None

Sanset I P D R

!ANTI-MOTION DRUGS
liquid for5%/ه"Dramamine (Dim- I P D

0anhydranate) I 1 5.12 qm/ mI. I Marzine (PDR) Tab

-ANTI-NAUSEA DRUGS
/%5.0"Atarax Syp. I P D

%5.11Phenergan Syp. I P D R

511Torecan/ه I P D R

as/15ه%Antane Elixir I P D R

prescribes

002P/ه D Rاءآ؟*؟Levsin

55Drops/ه

.(Emelton(PDR) (TAB

(.Thorazine (PDR) +( aB

(Tigan(PDR

.(Vontrol(PDR) (TAB

.(Akineton(PDR) (TAB

.(COGENTIN(PDR) - (TAB

.(LARDOPA!5! - (TAB

:ANTI-PRURITIC DRUGS
(Ataraxsyrup I P D " %5.0 1 Edifoam (PDR

(Locarten(PDR/5.11ه%Ostiderm I P D R

(Temarilsyp. I P D ! %7-5 1 (Rectal (PDR
0،15CPtacnrt

%13(.1 Vioform Hydrocortison (PDRولUticort j e l l I P D



أشرية.أوأمزجةشكلعلىالتيالفيتامينات-ب

التشنج.مضادات-ج

.الالتهاباتمضادات-د

بنفسأدولةباستخدامعنهاالاستغناءيمكنالأدويةهذهكلأنوجدولقد

المركبهذاملحإنحيث)فينوباربيتون(المسمىالتشنجمضادعداماالمفعول

الكحولفيإذابتهعلىالأدويةشركاتجميعوتعتمد،الكحولفيالذوبانسريع

مادةتأثيرإلىبالإضافة،الأطفالعندللكحولالمسكنالتأثيرعلىللحصول

ذلك.يوضح)4(رقموالجدول.كمنوم)فينوباربيتون(

خليطفيالفينوباربيتونمركبذوبانبالإمكإنأصبحأنهإلىالإشارةوتجدر

السابق.البحثفيرأيناكماالمائيالجليسرينجليكولبروبيلين

الجلديةةبالامراضالخاصةالأدوية-7

نأفاتضحالكحولعلىتحتويالتيالجلديةالأدويةبدراسةالبحثقاملقد

مراهم،هيئةعلىمعظمهاالجلديةالأمراضعلاجفيالمستخدمةالأدوية

المسكرةالكحولمادةمنتخلولاكلهاتكادشامبوهيئةعلىأو،سوائل،مساحيق

الكحولاتوجودعلىللاستعاضةالمنتجةالشركاتمعالاتفاقالسهلومن،المسكرةوغير

)5(.رقمالمرفقبالجدولموضحهوكماعديدةالبدائلأنحيث،الأدولةفيالمسكرة

وافسكنات؟الجراثيمبمضاداتالخاصةافىدوية-8

فييدخلالكحولأنوجدإليهاالمشارالأدويةفيالكحولعنبالبحث

أمامراه!ا،أونقطشكلعلىتكونالتيالحيويةالمضاداتبعضتركيب

عنهاالاستعاضةالممكنمنلذا،تركيبهافييدخلفلاوالحبوبالكبسولات

أساسياً.يكونيكادفالكحولالمسكناتأما.المفعولنفستؤديأخرىببدائل

6(.رقمالجدول)انظر

لجميعرئيسيكمرجعD(،5)ولالمرجعالدراسةهذهفياستخدموقد

)98(.هـ..أ.المعلومات
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)4(جدول

الفامناتوبعضالصر3مضادات،الكحةمضادات

)4(Table

Couhg Syrup, Anti- Convulsants, Vitamins and Anti Inflammatory Drugs

52 Alternative Drugه/هName of the Drug Reference I Type of
Alcohol I Alcohol

.Noneed for it

-Romilar expector

ant

-Polaramine_non
alcoholic

-Polaraminenon
alcoholic

.Aminophylin syrup

.without alcohol

Panadol syrup

Noأ،،+9،ا!97

5/1500.thanless

.+.ول

2.7

15

01

25-05/ه

2/1

01

ه/!

8013

%45

%25

90%/ه

510/ه

+.+.

لأ3

7؟

لأ3

لأ3

لأ3

37

"7

لأ"

et

et

19

19

19

et

19

et

891'.PDR53th ed

Extraphamacopا

271!ياس!.70!411

لأ؟

لأ3

لأ3

.1 Facts and com- I at

8191parisons

1902!5!3513

81.edition

3.ء5 extrapharmac

.pia 72th ed

--.PDR53the ed

9791

benzyl.س!اة

isopropyl

alcohol

209"الأ

.س!ا!

+.+.

.ethylatc

1312

462

463

849

1587

0172

COUGH SYRUP).

AND EXPECTORANTS

Actified syrup

Dipherthydramine Hcl

syrup

Expectal syrup

Polaramine syrup

staminic3؟أant

Polaramine

expectorant

Quibron syrup

Tempra syrup and drops

II. ANTI- CONVULSAN7
DRUGS

Phannharhitnne

.sytup

:III. VITAMINS
5Vidylinلالام5

Opotenique

Viophos ampoule

;drinkable ampoule)

IV. ANTI- INFLAMMATORY

DRUGS

.1 Enzyme

.50112!+5+م

Meticortelone

Uticortgel

.3 Phenylbutazone

None

04 Salicylate

Barseb he

scalp Lotion

Komid

43س!+ه- and05اكر!25أ

binatior

,Aristocortsusp

Celestone p0ys



)5(جدول

الجلديةالأمراضفيالمستخدمةالأدولةبمض

)5(Table

Dermatological Preparations

of Alcohol I Altenativeه/هDrug

0(91!2،!أ!1)14ه/ه

5 - Acno- lotion-

.Demodex5 and 011199 02 % 1 - Desquam x 5 gel

.antiacne)I - Epi- cleansoap)
Epi- clean lotion 1 01 % - Acno - astringent

Mytrex cream and oint ? Many antibiotic ointments

Anti- dermatitis

Eurax cream-

cream%2/1/هCortril-

Cyclo cort-

surgi- KIeen

.Manyaltenatives .e g

.Fungizonecream, oint Motion
Haltex cream and solution

Mycostatin

.Nilstatetc
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.0/0794

Ziradryl lotion

(Seba-nil (detergent

Antifungal

Paintأ+!لاCast



()6جدول

الألمومعمقاتالفطرلاتومضداتالح!ة،المضاداتبمض

)6(Table

Some Antibiotics, Antifungal and Analgesics Drugs Including Alcohol

Name of the Drug I Referenj Type of I % of Alternative Drug

ce I Alcohol I Alcohol

:ANTIBIOTICS).

(Staticin (Erythromycin

P D R I Clear Vehicle 1 %55 1 Neosperin ointmentأ5ه/ه

.of%55 1 and others

041Topicalه/% solution. I I Alcohol

Ethanol as baseولTopicycline (Tetra- I P D

Topical I I Garamycin Opth. ointاام!)طcycline

(solution.I I I I and Solution. (PDR

Garamycin ointment

(andcream oil. (PDR

.Neosporin.GU
(Irrigant.(PDR

.Liquiprimand Elleralgan

0As above

.Asabove

3!09557ة

Efferalgar

gar،اEffer

Many others

suspension

Algesal

Algipan

Darvon

5/75 Ethanol

%55 Ethanol

%/501أ!07!ياا

%7 Ethanol

%7 Ethanol

%/509أيا07،ا

15%ا Ethano

%/459ع13لا107

%1 Ethanol

18%ا Ethano

Ceteosteryl

Alcohol

Not greater than

%11 Alcohol pei

.volume

-Methylpar

aben and propyl

paraben as

preservatives

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

936

PDR

!هول

PDR

!5!

55!

PDول

PDP

PDP

!5!

PDR

"!ء

55!

!5!

:II. ANTIFUNGAL

%1Lotrimin cream

(Brand of clotrimazol)

.Mycostatinoral susp

(.Nilstat(Nystatin oral susp

:III. ANALGESICSL

.Nebs anaqlesic liquid

Phinex DM syrup

Tempra drops

Tylenol elixir & drops

th iodine؟بلاTylenol

;Valadol (Acetaminophen

Corilin (Anihistaminic

-analgesicهلأص!لم.أأء) anti

Larylgan Aerosel

Larylgan Spray

Panalgesic



الرابعالبحث

لكحولامقاكاليوالدواء،الإسلاميةوالصيدليةالإسلامىالطب

سنةباكستانفيالمنعقدالإسلاميالطبمؤتمرفيالبحثهذاقدموقد

11.دردسحسين."دو11خواجييحيى."دوالوفاء"أبوأحمد."دالباحثينقبلاهـمن504

دينياًمطلباًالكحولمنالخاليالإسلاميالدواءيعتبر:يليمافيهجاءوقد

علىيترتبوسوف.وطبيأصيدلياًدوائياًمطلباًيعتبرأنهكما،الأولالمقامفي

وبالنسبةللمرلضبالنسبةةكثيرةفوائدالدواءصناعةفيالكحولاستعمالعدم

شديدةعقبةيعتبرالاستخلاصفيالكحولاستعمالأنكماالدواء.لصناعة

الصيدلةلفنحضاريةنقلةإلىيؤديسوفاستعمالهوأن،الصيدلةفنتقدمأمام

الكحوليةوالصبغاتالخلاصاتعلىاعتمادهنتيجةبالتخلفيوصمزالماالذي

ففي،قرونعدةإلىوجودهايرجعوالتي(Galenicals))جلانيات(تسمىالتي

الاستخلاصفيهتوقفالدواءوصناعةالكيمياءعلومفيهتقدمتالذيالوقت

العتيقة.التقليديةالطرقعند

وإنوهي.شموليةنظرةذاتتعتبركما،مدخلبمثابةالدراسةهذهوتعتبر

والبياناتالمعلوماتمنالعديدعلىتحتويأنهاإلا،أكاديميةدراسةتكنلم

والأشكالالطرقبعرضأساسيةبصفةتهتمأنهاكما،والملاحظاتوالتطبيقات

العلمي.المنطقعلىوتعتمدالكحولمنالخاليةالصيدليةوالتركيبات،الصيدلية

الأدولةفيالكحولاستخدامعلىالمترتبةللأضرارالباحثيناستعراضوبعد

الضروريمنأنهيتبينذكرهسبقومما:يقولون-سابقبحثفيذكرتوالتي-

منظمةنرىأنالعجبومنالدواء.فيالكحولاستعمالمنالتخلصعلىالعمل

وتستجيبالدواء،في""الكلوروفورممادةاستعمالبإيقافتطالبالعالميةالصحة

استعماللحظرإجراءأيتتخذلانراهابينما،الأدويةشركاتكبرىلذلك

03v



الدواء.فيوجودهعلىتترتبالتيالمختلفةالأضراررغمالدواء؟فيالكحول

استعمالمنالتخلصفيالمبادرةزمامتأخذانالإسلاميةالدولنناشدونحن

ومطلب،الإسلاميللديناستجابةإسلاميمطلبوذلكالدواء،فيالكحول

الدواء.فيالموجودةالكحولأضرارمنللمرضىحمايةدوائي

فيالكحولاستخدامعنالناتجةوالأضرارالسلبياتالباحثونيلخصثم

يلي:بماالدواءصناعة

بدلاالاستخلاصعملياتفياستخدامهوعند،ومكلفالثمنمرتفعالكحول-ا

)التفل(منالكحولاسترجاعهـلحتاج،أخرىمبرةلاستخدامهاسترجاعهمن

[Marc)والتقطير.،والاستبدالكالعصر،:عملياتعدةإلى

الطبية،النباتاتمنالفعالةالمواداستخلاصفيالكحولاستخدامعند-2

الجهديزداد"كماللاستخلاصمناسباًليكونالنباتإعدادفيالجهديزداد

الاَتي:فيذلكولتمثل"،الاستخلاصعملياتفي

كبير.جهدإلىالناعمةالمساحيقبهذهالنقعيةالمرشحاتتعبئةلتطلب:

أجزاءوجودبسببأكبرمجهودإلى(Clarification)الخلاصةترويقلتطلب:

الناعمة.المساحيقاستخدامنتيجةوذلك،الخلاصةفيعالقةالدقيقالنبات

الكحولنفاذتعيق،بالكحولالنباتيةالأنسجة(Hardening)تيبسظاهرة-3

النباتيةالأنسجةفيتمدداًيحدثالذيالماءبعكس،النباتيةالأنسجةداخل

(Expansion)الأنسجة.داخلإلىالمذيبنفاذعلىيساعدمما

مصانعفيللعاملينشديدةأضراراًيسببوهذاالتطاير،سريعالكحول-4

.الكحولاستنشاقنتيجةالاستخلاص

Highly)الاحتراقسربغالكحول-5 inflammable)مضاعفةإلىيحتاجوهذا
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عندأو،الاستخلاصاتتاءسواءالمخاطر؟لتجنبالصناعيالأمنوسائل

المواد.هذهنقلأثماءأو،الخلاصاتأو،الكحولتخزين

بهاالتيالأوعيةغلقإحكاممنبدفلاالكحولتطايرسرعةبسبب-6

إحكامعدمعلىولترتب،الكحولمنعاليةنسبةعلىتحتويمستحضرات

وأالمستحضرفيالفعالةالمادةتركيزوزيادة،الكحولتسربالأدويةغلق

،والصبغاتالكحوليةالخلاصاتبعضفييحدثكماترسيبها،

مثلالكحولمنعاليةنسبةعلىتحتويالتيالموضعيةوالمسحضرات

.(Meladininpoint)ميلادنين()مسمستحضر

4ءالمامزايا

يلي:فيمانذكرهامزاياعدةلهبل،الكحولعنذكرناهاالتيالعيوبمنخالوالماء

لاالدواءفيوجودهفإنولذا،الإنسانلجسمالطبيعيةالمكوناتمنالماء-ا

أضرار.أيةلهيسببولاالبشريالجسمطبيعةمعيتعارض

الصناعة.فيالقيمةعديميكونويكادرخيصالماء-2

ناعمة.غيرمساحيقالأحيانأغلبفييتطلببالماءالاستخلاص-3

الصناعة.فياضراراًأوخطورةيسببل!فهوولهذامتطاير،وغيرللاحتراققابلغيرالماء-4

منها:الكحوللاستعمالاتتقويماًالباحثونيقدمثم

4ءبالمابمقارنتهكمذيبالكحولاستعمالتقويم-أوفى

يمكنالماءفييذوبلاوما،الطبيةبالنباتاتالفعالةالموادغالبيةالماءيذيب-ا

الماءإنحيثالكحولعنالاستغناءيمكنوبهذا،مناسبةمذيباتفيإذابته

.المذيباتأفضل

والموادالراتنجات،:مثلفيهاالمرغوبغيرالموادمنكثيراًالكحوليذيب-2
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تكونقدالتيالثابتةوالزيوت،العطريةوالزيوت،العضويةوالأحماض،الملونة

غيرالموادهذهوبعض،استخلاصهاالمطلوبالفعالةللموادمصاحبة

الكحولاعتبرفإذا،مطلوبةغيرفعالةآثارلهااستخلاصهافيالمرغوب

منيذيبهمارغممتخصصأمذيباًالماءاعتبارالأولىفمنمتخصصاًمذيباً

هذهأنكمامنها،التخلصيمكنالتي)الصموغ(مثلفيهامرغوبغيرمواد

غيرالكحوليذيبهاالتيالموادبعكس،الفاعليةعديمةتكونماغالبأالمواد

الفعالة.الموادمعالخلاصاتفيتكونوالتيفيهاالمرغوب

كانتإذاإلابثباتهاالكحوليةالمستحضراتتحتفظلا:المستحضراتثبات

وتعاطي09(،)بدرجةالكحولمن)25%(عنوتزيدمرتفعةالكحولنسبة

أمزجةشكلعلىيكونماغالباًكحولعلىالمحتويةالمستحضرات

(Mixtures،)المناسبالمعدلودونمنخفضةالكحولنسبةفيهافتكون

.والثباتللحفظ

المستحضراتفإنقبلمنذكرناكماةالكحوليبالمحلولالفعالةالموادترسيب

الماءألىتضافوالصبغاتالكحوليةالخلاصاتمثلكحولعلىالمحتوية

قابلةغيرالكحوليةالمستحضراتهذهمحتوياتكانتفإذا،الأمزجةلعمل

عديمالكحولويصبح،المزيجفيتترسبماسرعانفإنهاالماءفيللذوبان

والكحولالماءمنخليطاًالدوائيةالقاعدةتكونعندماكمذيبالقيمة

.(Hydroalcohاهأ)م!

حافطة4كمادةالكحولاسقعمالتقويم-ثانيأ

بدرجة)25%(منأكثرنسبتهكانتإذاإلاحافظةكمادةالكحوليعمللا

الصبغاتفيمحصوراًيكونيكادالحفظلغرضاستعمالهفإنولذلك09(،)

حافظةموادالآنويوجد،بسيطةمركباتمجردتعتبرالتيالكحوليةوالخلاصات
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والبنزالكونيوم(Parabens)البارابيناتمثلشديدةفعاليةذات

(Benzalkonium)وهذه،(..1)إلىيصلقدجداًمنخفضبتركيزلَعملوالتي

فياستخدامهايمكنكما،النباتيةالخلاصاتحفظفياستخدامهايمكنالمواد

مثلالتقليديةالحفظموادإلىبالإضافةوذلك،الدوائيةالمستحضراتحفظ

.الآنحتىتستعملزالتماالتي،والبنزواتوالجلسرين5(لأ2دا)5الشراب

كمذيب)الكحولاستعمالتقويم-ثالفاً

diluting)مخففةكقاعدةبالماءالمخلوطالكحوليستخدم agent،)ويسمى

4)المخلوط roalcoholic dilutingكمذيبالكحوللاستخداممبرريوجدولا3(،لأ

قليلة،نسبتهكانتإذاحافظةكمادةيعمللاأنهكما،عنهيغنيالماءأنطالما

غيرأمرفهذاالكحولنسبةزادتإذاأما،الأساسيالمذيبهوالماءويكون

المستحضرفيالكحولنسبةارتفاعإنحيثالأدويةتصميمعندفيهمرغوب

drug)الاستعمالسوءحالاتإلىتؤدي abuse)الإدمانهـالى(drug addiction،)

كمذيب،الكحولاستعمالمنالغرضأنالغرييالعالمفيالأدويةمنتجواويدعي

الصيدليةالمراجعأحديقولكماأو،مناسبأطعماًالدواءإعطاءبقصدهو

أكثرمذاقهيجعللاذعاًطعماًالمستحضر"لإعطاءرمنجتون":"مرجعالمشهورة

صيدلياً.مقبولاًليسغرضوهذاقبولاً".

يحصللكيالإسكارصفةالدوائيالمستحضرإعطاءهوالقصدوحقيقة

المستحضراتتلكمثلتكوقوبهذا،الكحوليسببهاالتيالنشوةعلىالمريض

Disguisedform)مقنعةخموربمثابة ofalcohol).

مستحضرأشهرهاومن،الشهيةوفاتحاتالمقوياتذلكعلىمثالوخير

الكحولمنمرتفعةنسبةعلىتحتويالتي)الكينا(ومستحضراتباير()تونيك

05%(.)منأكثرإلىتصلقدْ
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مجهولة4اسقعمالات-رابعاً

)ا%(،تتعدىلاجدأمنخفضةبنسبةالمستحضراتبعضفيالكحوليوجد

منغرضأيتحققولا،فائدةأيلهاليستالكحولمنالكميةهذهومثل

.للمذاقمحسن،حافظ،مذيبوهي:ذكرهاالسابقالكحولاستخدامأغراض

(.مجهولة)استعمالاتوجودهاعلىأطلقفقدولهذا

استعمالاتمنللتخلصاتخاذهايمكنالتيالطرقالباحثونيذكروأخيراً

وتشمل:والدواء،الصيدلةفيالكحول

4الاستخلاصعملياتفىالكحولاستعمالاستبعاد-اذولالقسم

وهي،القديمةالطر!هيالاَنحتىالمستعملةالاستخلاصطرقزالتلا

مع،(Percolation)النقعيالترشيحوطريقة(،Maceration)النقعطرلقة

زمنمنذأوروباكيميائيوويألفهيحبهالذي(!)الكحولالتقليديالمذيباستعمال

الصيدليللفنمعيباًتخلفاًيعتبرالحالهذاعندالتوقفأنيعنيوهذا.بعيد

عنالتوقفبأننقررعندماالحقيقةنخالفولا.الدوائيالاستخلاصوصناعة

طرقتطويرإلىيؤديسوفالدوائيالاستخلاصعملياتفيالكحولاستعمال

البدءالممكنومن.الصيدليللفنحضاريةنقلةبمثابةذلكوسيكون،الاستخلاص

التالية:بالوسائلالكحولاستعمالمنالتخلصفي

Men)كمستخلصالماءاستعمالأولاَ- strum)منها:مناسبةظروفتحت

استخلاصحالةفيحمضيأليكونللماء)511(الهيدروجينيالأسضبط-ا

الفعالةالموادمنكثيرلاستخلاصمتعادلاًأو،أملاحشكلعلىالقلويات

الفعالة.الموادأحدلاستخلاصمناسباًذلككانإذاقلولاًأو(1،"كالجلوكوزلدات

الفطرياتعلىالمضادالتأثيرذاتالماءإلىالمناسبةالحافظةالموادإضافة-2

الموادهذهالكثيرمنالانتوفروقد.والتحللالتخمرتسببالتيوالبكتريا
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هذهراسوعلى،جداًمنخفضبتركيزتعملوالتيالمَويالأثرذاتالمناسبة

جزءالىيصلقدبتركيزتعملالتي(Parabens)البارابيناتمجموعةالمواد

الماء.فيتذوبوهي،الألفمن

مناسبةلتكونحالياًالمستعملةالاستخلاصأجهزةوتطويرتحسين-3

(Centrifuge)المركزيالطرداستخدامذلكمثال،كمذيبالماءلاستخدام

فيوالتوسع،الاستخلاصسرعةعلىيساعدمماالاستخلاصعمليةفي

منخفضضفطتحتوالمستمرالساخنالنقعيالترشيحطريقةاستخدام

(HotPercolation and Distilation Under reducedPressure).

الذيالطبيعيالسائلهوالماءأنالدواءحقلفييعملاحدعلىيخفىولا

محتوياتفيهتوجدالذيالمذيبوهوالخلايا،وداخلالنباتأنسجةداخليوجد

المناسبة.الطبيعيةبصورتهاالفعالةوالموادالنباتات

الفعالةالموادعلىالحصوليحققللاستخلاصالماءاستخدامأنشكولا

فيبالأدولةللعلاجالحديثالاتجاهمعيتمشىوهذا،الطبيعيةحالاتهاأقربفي

الدواءصناعةفيكمذيبالماءاستخدامعلىالحرصتأكدوقد.الطبيعيةحالاتها

W)5العالميةالصحةمنظمةتجرلهاالتيالدراسةبرامجفي H)بعضمع

كما،الطبيةالنباتاتمنالفعالةالمواداستخلاصبقصدوذلك،العلميةالمؤسسات

أساساًالأدولةصناعةفيهاتقومالتياليابانفيالأدولةبمصانعأيضاًذلكظهر

الماء.باستخدامالمتطورةالاستخلاصعملياتعلى

الحديثة:المذيباتاستعمالثانياَ

.الجلوكوزيداتلإذابةمناسبوهو"جليكول"بربيلين:مثل
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للاستخلاصه:حديثةمقااستخدام:ثالث!اَ

Freeze)التجمد()طريقةالطرقهذهمقدمةوفي Drying)تعرفالتيوهي

منكثيربهاوقامت،بالياباقانتشارهااتسعوالتي(،Lyophilising)باسمالآن

علىوتكون،الأمراضلمعظمدوائيةمستحضراتلتنتجاليابانفيالأدولةمصانع

الأسواقفيظهرتوقدالماء،فيالذوبانسريعةجافةمائيةخلاصاتشكل

الأدولةاليابانفيعليهاولطلق،مناسبةصفيرةعبواتشكلعلىاليابانية

الأدويةوهي(،Western)الغربيةالأدولةعنلهاتميزاً(1Genuineالأصلية

...الخ.وأقراص،وحقن،أشريةشكلعلىتوجدوالتيالآنالمعروفة

محسنة:باشكالالطبيةالنباتاتمساحيقإستعمالرابعا

وخاصةالطبيعيةالعلاجاتاستعمالنحواتجاهالحاليالوقتفييوجد

الأشكالأقربهيالنباتومساحيق.الطبيعيةحالتهامنالقريبةالأعشاب

الفعالة.وموادهالعلاجياثرهحيثمنللنبات

المساحيقلتحضيرسواءالكحوللاستعمالالإطلاقعلىحاجةهناكوليس

المساحيق.هذهعلىالمحتويةالدوائيةالمستحضراتلتجهيزأوالنباتية

مثل:الحديثةالكيمائيةالمركباتاستعمالخامساَ-

والتي(Mucolytic)للبلفمالمذيبة(Bromohexine)البروموهيكسينمادة-ا

الايبيكا.وصبغةالبوليجالا،صبغة:مثلالمنفثاتامحلتحلأنيمكن

،(Isoprenaline)الأيسوبرشالينومادة(،Salbutamol)السالبيوتامولمادة-2

الهوائية"الشعب"موسعاتعنبديلاًاستخدامهاويمكن

(Bronchodilators)الاسترامونيوم.وصبغةاللوبيليا،صبغة:مثلالتقليدية

Hyoscine)مادة-3 - N - Butylbromide)مضاداتمحلتحلأنويمكن

البلادونا.صبفة:مثلالتقليديةالتقلصات
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عنبديلاًوذلك،السعاللتسكيناستخلاصهاويمكن(noscapinum)مادة-4

".المركبةالأفيون"صبغةوهوالتقليديالعقار

وهي:الماءفيالذويانشحيحةالمهمةالفعالةللعناصربالنسبةسادسأ-

إلىالحاجةدونبالبخارالتقطيربواسطةأساساًوتحضر:العطريةالزيوت-ا

بفصلهالعطريالزيتعلىالحصولويتم،للاستخلاصالكحولاستعمال

.العطريالماءويسمىالعطريةبالزلوتمشبعاًالأخيرويكونالماء،عن

طرلقعنوذلكالكحولاستخدامبدونتحضيرهاولتم:النباتيةالزلوت-2

...إلخ.التسخينبواسطةأوالعصر،

مسهلة،كموادأساساًوتستخدم،محدودةالطبفيواستعمالاتها:الراتنجات-3

Crude)الطبيعيةالمواداستعمالويكمن Products)كما،العلاجيةللأغراض

المخففةالقلويةالمحاليلبواسطةالراتنجيةالموادلاستخلاصالبحوثإجراءيمكن

.بالأحماضالتعادلبواسطةالراتنجيةالمادةترسيبيتمثمالنشادر،محلولمثل

هذهأهمومنلاستخلاصها،العضويةالمذيباتوتستخدم:الزيتيةالرانتجات-4

,Petroleum)العضويةالمذيبات Chloroform.)

ويمكنالماء"،وجودفيتتحللالتي"اوالماءفيالذوبانعديمة:الجلوكوزيدات-5

.(propyleneglycol)مادةمثللاستخلاصهاالحديثةالمذيباتبعضاستخدام

فصلفيعامةبصفةتستخدمأنيمكن(Elutriction)ءبالماالغربلةأنكما

عنالنشاء")1فصلفييحدثكما،النباتأنسجةمنالماءفيتذوبلاالتيالمواد

.النباتأجزاءباقي

الدوائية4المستحضراتفىالكحولاسقبعاد-الفانىالقسم

عطرية:نباتيةزيوتعلىالمحتويةالدوائيةالمستحضرات-أولاَ:

.الكحولمنخاليةعطريةمياهشكلعلىالدوائيبالمستحضرالعطريةالزيوتإدخاليتم-ا
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.(08Tween):مثلحديثةمواداستخدامبواسطةالماءفيالعطريةالزلوتزيادةيتمكما-2

مرتفع:بتركيزعطريةزيوتعلىالمحتويةالدوائيةالمستحضراتتانياَ:

:المثالسبيلعلىونذكر،المناسبةالمذيباتلبعضالإذابةلغرضيستخدم

المستحضراتلتجهيزالعطريةالزيوتلإذابة"الزيتون"زيتاستخدام-ا

علىالداخليالاستعمالذاتالمستحضراتأوا،الأسنان"مسكناتالموضعية

.الاستعمالعندالماءمنقليلفيتوضعنقطشكل

أه(:3؟9الأأكااكاالأ؟ه)9:مثلالحديثةالعضويةالمذيباتاستخدام-2

المحتويةالمستحضرات"لتحضيرالعضويةوالمذيباتالثابتةالزيوتاستخدام-3

الماءفيبوضعهاالاستنشاقطريقعنتستخدموالتيا،العطرلةالزيوتعلى

.المتطايرةالعطريةالزلوتواستنشاقالساخن

الحديثة،العضويةالمذيباتأوالثابتةالزلوتفيالعطرلةالزلوتإذابة-4

(.Emulsion)مستحلبشكلعلىالمحلولواستخدام

.(capsules)حوافظبداخلالمحلولواستخدامالمناسبالمذيبفيالعطريةالزيوتإذابة-5

الماء:فيتذوبمفرداتعلىالمحتويةالدوائمِةالمستحضراتثالثاَ-:

إطلاقأحاجةولا(،Excipient)دوائيةوقاعدةكمذيبالماءوسمتخدم

كمذيب.الكحوللاستخدام

الماء:وجودفيتتحللدوائيةمفرداتعلىالمحتويةالدوائيةالمستحضراترابعاَ-"

بالمذيباتالماءاستبدالويمكن"الديجيتاليس"،جلوكوزيدات:ذلكومثال

Propylene)مثلالحديثة glycol).

.(Technologyofsuspensions)المعلقاتتكنولوجيا-:خامساَ

عن-الممكنمنوأصبح،المعلقاتصناعةالحاضرالوقتفيتطورتلقد
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شكلعلىالماءفيتذوبلاالتيالأدويةكافةتجهيز-الصناعيةالصيدلةطريق

وظهرت.مناسبةسائلةمعلقاتشكلعلىلتصبحالماءاليهايضاف،مساحيق

معلقةحالةعلىالماءفيتذوبلاالتيالموادجعلعلىتساعدحديثةمركبات

SimetheconeActivated)مادةالموادهذهومن،ومتجانسةثابتة methylPolysiloxane)

Methyl)مادةو Cellulose Sodium)،إلىتصلضيئلةبمقاديرالموادهذهوتعمل

.الشرابمثلالتقليديةالموادإلىبالإضافةوهذا،المعلقالمحلولمن3(سم5/ملجم)25%

معلقاتشكلعلىوتوجدالماءفيتذوبالتيالدوائيةالمفرداتأشهرومن

سائل:مستحضرالىتحويلهافيالماءولستخدم

واريثرومايسين.أمبيسيللينمستحضرمثل:الحيويةالمضاداتمجموعة-ا

(.Triatussic)مستحضرمثل:العضويةالمركباتمجموعة-2

(.Simco)مستحضرمثل:المعدنيةالأملاحمجموعة-3

النباتية.المساحيق-4

الحفظ:لغرضالكحولعلىالمحتويةالدوائيةالمستحضرات-سادساَ.!

عنتقللاعاليةبنسبةإلا(Preservative)حافظةكمادةالكحوليعمللا

المستحضراتلحفظاستعمالهفإنولهذا09(،)بدرجةالكحولمن)25%(

بتركيزتعملحديثةحافظةموادالآنوتوجد.مناسبغيريعتبرالدوائية

ومادة(parabens)البارابيناتالمئالسبيلعلىنذكر،جداًمنخفض

(Benzalkonium)الجلسرين،:مثلالتقليديةالحفظموادإلىبالإضافةهذا

(.Chlorbutol)كلوربيوتول،الصودابنزوات

مخففةكمادةالكحولعلىالمحتويةالدوائيةالمستحضرات-سابعاَ!د*

.للمذاقومحسنة

مباشرةأضرارمنيحدثهلمانظرأالأغراضلهذهالكحولاستخدامالمناسبمنليس
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هـ،)98(أ.الأضرارهذهذكرسبقوقد،الدوائيةالمستحضراتفيعاليةبنسبةيكونعندما

الادويةلاستخدامضرورةهناكهل:نفسهيطرحسؤالهناك-وختاماَء

؟الكحولعلىالمحتوية

الذينوزملائهالوفاءأبيأحمدللدكتورالسؤالهذاعلىالردوأترك

بالآتي:صرحوا

الىالهدامةوالأفعالالأفكاركلمنهتسللالذيالمدخلفهيالضرورة"أما

الإسلاميةالأمةفقهاءلهاوضعالتيالشرعيةوالضرورة.الحنيفالإسلامتعاليم

العلاجيةالموادفتعدد،الكحولعلىالمحتويللدواءتتوفرمانادرأالضوابط

،معلقات"شراب،:الصيدلانيةالأشكالوتعدد،الواحدالعلاجيللغرض

تطولروإمكان،الحديثةالمذيباتووجودالإذابةطرقوتتوع"مسحوق،مستحلبات

تتوفروالتيللعلاجالدواءاختيارعناصرمنذلكغيرالى،الاستخلاصطرق

ووجودهالدواءصناعةفيالكحولاستعماليجعللامماوالأطباءالصيادلةلدى

عنه.بديللاضروريأأمراً

الكحولعلىالمحتويالدواءاستعمالفيوالمصلحةالضرورةأنيخفىولا

الدراسةعنوتوقفهمالمتخصصينالإسلاميةالأمةعلماءقصورعلىقائمتان

يهتموالمالذيناولئكعلىيقعفإنهإثم،منعليهمايترتبوماوالابتكار،والبحث

هـ..أ".المحرماتمنالخاليالحلالالدواءلهميوفرواولم،المسلمينبأمر
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الثالقالملعق

المشروياتفأالكعولعقلكشفاطقأ

4الإيفانولعقالكشف-ا

(1)إليهويضافاختبارأنبوبةفيالمتقطرمنمل)5(ولؤخذالعينةتقطر

يظهرلمفإذا،ليجولمحلولمل1(0)5معا%(.!صوديومهيدروكسيدمل

المحلولفيراسبظهرواذا.الإيثانولوجودعدمعلىدلدقائق)5(خلالراسب

للمحلولالتقطيرانكسارمعاملقياسطرلقعنالكحولوجودمنالذكديمكن

نفسعندالمتقطرللماءالانكسارمعاملوكذلك،الغرفةحرارةدرجةعندالمتقطر

الماءانكسارومعاملالمحلولانكسارمعاملبينالفرقكانفإذا،الحرارةدرجة

التفاحعصيرحالةفي(،ْ.)7.ْعلىيزيدلاالغرفةحرارةدرجةعندالمتقطر

وجودعدمعلىذلكدلالأخرىالعصيرأنواعباقيحالةفي(./...)4أو

كذلك.الإيثانول

4نوليثال!ايرتقد-2

كروماتبثنائيالأكسدةثمبالتقطيرالإيثانولفصلعلىتعتمدالطريقةهذه

ثنائيمنالزائدويقدر،الكبريتيكحمضمنمكونوسطفيالبوتاسيوم

أرثوفينانترولينحديدووجودفيالأمونيومحديدوكبرلتاتبواسطةالكرومات

كدليل.

مجلسلدولوالمقاييسالمواصفاتهيئةقبلمنالطريقتانهاتانوتستخدم

العربي.الخليجلدولالتعاون
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لخاتمةا

سبحانهفهوالخمر..تحريمفيوحكمتهالخالقعظمةنرىسبقماكلمن

أَلا):تعالىقال،أجسادهمويصلحيصلحهمبماأعلموحدهوهوالبشرخالقوتعالىِ

.(14:الملكأ!الْخَبِيرُاللَّطِيفُوَهُوَخَلَقَمنْيَعْلَمُ

متقبلين،راسخةعقيدةذويوأصحاءأقوياءعباداًيريدوتعالىسبحانهفالحق

،رضاهيكسبونوبذلك،نواهيهومجتتبين،أحكامهمنفذينبه،أمرهممالكل

بجنته.هـلفوزون

ولتوباللهإلىيعودأنالمسلمجنمنالخمربشربابتليمنكلأدعو..وختاماً

فمن،وجلعزاللهمعصيةمنالحالهذهعلىوهوالمنيةتوافيهأنقبلفيههومما

اقدَىثُمَّصَالِحًاوَعَمِلَوَآمَنَتَابَلمَنلَفَفَّارٌوَإِنِّي!ال!:تعالىقال،عليهاللهتابتاب

82،.:أطه

حرم"ثلاثة:يقولحيثمحذراً،لمجي!المصطفىالحبيبإلىالمسلمأخيواستمع

رواه"الخبثأهلهفييقرالذيوالديوث،والعاقالخمر،مدمن:الجنةعليهمالله

)7(.فقرءالخمرتحريممنالنبويةالسنةموقف-الثانيالفصلفيتخريجهسبق)وقدأحمد

وئن+كمابداللهلقيماتانالخمر"مدمن:!طَوقوله

وأنحراماً،ليستالخمرأنمنوالأهواءالشهواتعبيديرددهبماتغترولا

بسخطآبهينغيروشهوانفمنزواتهمليرضواإلاذلككلوما..عديدةمنافعفيما

الاَيَاتُتُغْنِيوَمَا):القائلالعظيماللهوصدق،دعاويهمبطلانمنوبالرغم،تعالىالله

.(101:يونسأ!يُؤْمِنونَلاَّقَوْمٍعَنْوَالنُّذُرُ

تختفيالخمر،تسببهاالتيالأمراضمعظمأنطبياًثبتبأنهأخيوأبشرك

ورحمته،اللهفضلمنوهذانهائياً،الخمرشربعنالمدمنامتنعإذاتعالىاللهبإذن

58،:أيونس!ويَجْمَغونَممَّاخَيْرٌهُوَفَلْيَفْرَحُوافَبِذَلِكَوَبِرَحْقَهِاللَّهِبِفَفمْلِقلْ):تعالىقال

..الحقعلىوثبتتا،طاعتهلناوشمر،معصيتهمنالمسلمينوجميعاللهأعاذنا

السبيل.سواءإلىالهاديوحدهفإنه

لِلَّهِوَالْحَمْدُ!الْمُرْسَلِينَعَلَىوَسَلامٌ!يَمِفُونَعَمَّاالْعِزَّةِرَبّرَبّكَسُبْحَانَ)

[\M-018:الصَافاتأ!مم!الْعَالَمِينَرَبِّ

وتوفيقهاللهبحمدتم
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-3031-000000.العملومشاكلالخمر-

...3.الجرائموقوعفيالخمردور-

.-...الطرقحوادثنسبةرفعفيالخمردور-

النفسية:الصحةعلىأضرارالخمر:الثانيلفصل

.إ!إ!.....-...!.الجسديةالمشكلات-

النفسية.المشكلات-

.:الإنسانصحةعلىأضرارالخمر:الثالثب

.........والاْذنالعينعلىأصْرارالخمر:الأوللفصل

...لعينا:ولاًأ-

.....-.ذنلأا:ثانياً-

....الجلدعلىأضرارالخمر:الثانيلفصل

.الخمر:شاربجلدتصيبالتيالأمراضبعض-

.................-.التقرحيالعظامتحلل-

..001:العصبيالجهازعلىأضرارالخمر:الثالثلفصل

....-....--...العصبيالجهازعلىالخمرتأثير-

......:الدمويةوالأوعيةالقلبعلىأضرارالخمر:الرابعلفصل
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693
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..الدمولةالأوعية:ثانياً-

.........................والاستقلابالصماءالغددعلىالخمرأضرار:الخامسالفصل.

..........ا.-.10000000000000...-..ا.........-.......-.النخاممةالغدة-

.........................................الدرقيةالغدةعلىالخمرتاتْير-

.................................البنكرلاسعلىالخمرتاتْير-

.................التنفسىالجهازعلىأضرارالخمر:السادسالفصل.

......00000000030003-.....--.....-..-.3---03303الألْصْ-ا

2-البلعوم.

.......3-الحنجرة

الهوائية.القصبة4-

.الرئتان-5

........................الهضميالجهازعلىأصْرارالخمر:السابعالفصل.

ا-الفم.

البلعوم....-2

3-المرئ.

.المعدة-4

قيقة.لداءمعالأا

لغليظة.اءمعالأا

!...البنكرلاس-7

8-الكبد.

التناسليالجهازعلىأضرارالخمر:الثامنالفصل.

......الخصيتينصْمور-

..............................!...الاستروجينهرمو!ارتفاعكْيالكحولدور-

.-............-.....--....-.....المدممْةالمرأةعلىالكحولتأثير-

..........................والنسلالحملعلىالخمرأصْرار:التاسعالفصل.

.....................................................الطفلعلىتظهرالتيالتشوهات-

الجنينيصيبالذيالضرربيانفيالعالمدولمختلفمنالعلماءبعضأقوال-
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...............البوليالجهازعلىأضرارالخمر:العاشرالفصل.

.الكليتان-

..........-.....الدمضغطوارتفاعالكحول-

........-...-.....الحركيالجهازعلىأضرارالخمر:عشرالحاديالفصل.

-.........لعضلاتا:ولاًأ-

..-....-1000000001-.....لعظاما:نياًثا-

...........-........0000000001صللمفاا:لثاًثا-

.والعقاقير:المناعةمجالفيأضرارالخمر:الرابعلباب

...............!..الدمعلىالخمرتالير:الاْولالفصل.

...000.01اس.300.......؟.الدمعلىالخمرتؤثركيف-

..............................الضروريةالموادبعصْمْىالكحولدور-

..........-..--...........................الدمكْقر-

..-.....-....000000001.الدمولةالصفائحعلىالتأثيركْيالكحولدور-

-00000000000000002-المعديةبالاْمراضالإصابةفيدورالخمر:الثانيالفصمل.

-...................................................................نيكيةميكالْيرا!لا

....................................................المناعيةالقدرةعلىتاثيرات-

..--........ا......ا.............بالسرطانالإصابةدورالخمرمْي:الثالثالفصل.

...0000020000.02-....................بالسرطارْ.بالإصابةالكحولقة

-........................الخمر.يسببهاالتيالسرطاناتألْواع-

..............!.إ...والتخدير.الجراحةعلىالخمرتاثير:الرابعالفصل.

.......-.-.ا...-..........المدمنتشحْيصصعوبةأسباب-

...................-...الخمر.شاربلهايتعرصْالتيالإصابات-

..................-........الاْدويةعلىالخمرتالير:الخامسالفصل.

....0000.00001.الأدويةبعضمعالخمرتفاعلاتيوضحجدول-

..000001-......2-0000000000:منويتكونالملاحق:الخامسلباب

..............بالمحرماتالتداويأحكام:الاْولالملحق.

................الكحولمنالخاليالدواء:الثانيالملحق.

.....-..ا.......المذيباتأفضلالماء:الأولالبحث
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المائيالجلسرينجليكولبروبيلينخليطفيالفيوباربيتالذوبان:الثانيالبحث

الطبيةالعقاقيرفيوالمخدراتالمسكراتمكافحةفيالإسلامدور:الثالثالبحث

الكحولمنالخاليوالدواءالإسلاميةوالصيدليةالإسلاميالطب:الرابعالبحث

...................................المشروياتهْيالكحولعنالكشفطرق:الثالثالملحق.

..الخاتمة.

......والمصادرالمراجعقائمة.
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